
 

 

Commerciële (bij)baan bij queueup 
Voor twee á drie dagen per week 
 
 
Bedrijf: queueup 
Standplaats: Amsterdam 
 
 
Commerciële (bij)baan bij het Operations team van queueup 

Queueup biedt op maat gemaakte salespromoties en loyaliteitsprogramma’s voor grote 
retailers in binnen- en buitenland. In Nederland doen we dit - onder meer - voor Jumbo, 
Lidl, ING, Kruidvat, Esso en in het buitenland voor diverse landelijke (food)retailers. Door 
middel van onze unieke activatieformats en loyaliteitsprogramma’s zijn wij in staat om 
zowel voor onze retail partners, als onze overige partners, zoveel mogelijk extra bezoekers 
te brengen.  

Ons Operations Team vormt het hart van onze organisatie. Operations beheert de diverse 
online platforms (‘shops’) en zorgt voor een soepele werking en optimalisatie van de sales. 
Voor het Operations team zijn wij op zoek naar iemand die naast zijn of haar studie 
ervaring op wil doen in een commerciële omgeving. Het gaat dan vooral om het bieden van 
ondersteuning in het opzetten van (en als je meer ingewerkt bent het zelf beheren van) 
nieuwe promoties. 

Wat ga je écht doen?  

Het assisteren bij het beheren van een of meerdere shops . De werkzaamheden bestaan uit 
het: 
 

- opvragen, opvoeren en wijzigen van content pagina’s; 

- opvragen en inladen van barcodes; 

- invoeren van marketing kalenders; 

- management van het assortiment ter optimalisatie van de shops; 

- coördineren van de afhandeling van orders; 

- assisteren bij de rapportage over ticketverkoop en verloop van diverse shops; 

- uitvoeren van project managementtaken bij livegang van een nieuwe shop; en 
- onderhouden van partnercontact. 

Kortom, een (bij)baan met een divers takenpakket en waarbij je georganiseerd en 

zelfstandig te werk dient te gaan. Iemand met een dienstverlenende instelling en die 
ervoor zorgt dat al onze klanten met een tevreden gevoel terugkijken op een samenwerking 
met queueup, zal in deze functie het beste uit de verf komen. 

Queueup is gevestigd in het centrum van Amsterdam en het team bestaat uit gedreven 
jonge ambitieuze mensen die nauw met elkaar samenwerken. 

Het aantal te werken uren per week kan flexibel worden ingericht en het salaris is 
marktconform. Een korte motivatie, voorzien van je cv kun je sturen naar clint@qup.eu. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Clint Schmidt op 06 - 24 20 1005. 
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