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Wat kun je verwachten? 

o Organiseren en coördineren van onze verkoopacties 

o Aanspreekpartner voor nationale en internationale producenten en leveranciers 

o Nauwe samenwerking met andere afdelingen zoals inkoop Nederland, logistiek, 

klantenservice en content management. 

o Organiseren en coördineren van artikel, inclusief prijzen en aantallen, in de verkoopactie 

en het aanvragen van samples  

o Ondersteunen bij het opstellen en coördineren van inkoopdocumenten en overige 

condities met onze leveranciers 

o Waarborgen van de kwaliteit van de verkoopacties 

o Follow-up van afgelopen verkoopacties  

 
 

Wie ben je? 

o Afgeronde commerciële opleiding of een gelijkwaardige kwalificatie 

o 1-3 jaar werkervaring gewenst 

o Sterke organisatorische vaardigheden en analytisch denkvermogen 

o Zekere omgang met MS-Office, in het bijzonder Excel, is een vereiste 

o Uitstekende communicatieve vaardigheden en teamgeest 

o Gestructureerde en pragmatische denk- en handelswijze  

o Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

o Goede kennis van Duits en Engels 

 
 

Wat bieden wij je? 

o Uitdagende taken, zelfstandig werken en veel vrijheid in een werkomgeving  die zich 

graag aan haar resultaten laat meten 

o Vlakke hierachien en een open, teamgeorienteerde werksfeer 

o Een stijle leercurve in een jong, dynamisch bedrijf met internationale orientatie 

o Een 40-urige werkweek met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren 

 

Geinteresseerd? Wij kijken uit naar je sollicitatie inclusief sollicitatiebrief, je salarisvoorstel en je 
vroegst mogelijke startdatum!  

limango is een sterk groeiende internationale e-commerce onderneming met het hoofdkantoor in het hartje van München, 
Duitsland. limango Nederland behoort tot het Duitse moederbedrijf limango GmbH, wat een dochteronderneming van mytoys.de is en tot de 
OTTO Group behoort. 
limango biedt dagelijks nieuwe verkoopacties aan met kortingen tot -70% voor jonge families en vrouwen. Elke dag starten nieuwe acties 
van gewilde merken met een beperkte voorraad en een looptijd van 2 tot 4 dagen. Een gratis lidmaatschap informeert je op regelmatige 
basis en geeft je toegang tot exclusieve acties. Ervaar het zelf: limango.nl 
Voor het team van limango Nederland zijn wij op zoek naar gemotiveerde, gedreven en getalenteerde medewerkers die samen met ons 
limango Nederland verder uitbouwen. 
Je komt te werken in de meest welvarende en de snelst groeiende stad van Duitsland. München is bekend van FC Bayern 
Munchen,Oktoberfest, Englischer Garten (één van ’s werelds grootste stadsparken) en maar anderhalf uur rijden van de Alpen. Als 
immigratie- en expat stad behoort München tot de top; in 2013 heeft Monocle de stad beoordeelt als werelds meest leefbare stad met de 
hoogste kwaliteit van leven. 

 

Full time  München, Duitsland Met werkervaring Per direct 

Campagne Manager Nederland (m/v) 
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