
 

Aangenaam! Wij zijn een innovatieve groothandel van onderdelen en accessoires voor scooters en 
bromfietsen. Deze onderdelen importeren wij zelf, en via onze webshop worden deze producten 
dagelijks aan onze (internationale) klanten in de scooter/bromfietsbranche (B2B) verzonden. Als je 
bij ons aan de slag gaat, heb je meer dan 20 collega’s en volop de kans om jouw steentje bij te 
dragen binnen onze goed gestructureerde en informele organisatie.  
 

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde; 

MEDEWERKER (m/v) 
Promotie & Communicatie 

 
 
Als medewerker Promotie & Communicatie barst je van de ideeën! Je werkt secuur, want jij bent de bewaker van onze 
huisstijl. In deze leuke en uitdagende functie ben jij verantwoordelijk voor de (digitale) communicatie/e-commerce. 
Jouw taken bestaan uit het verzorgen van digitale mailingen, onderhouden en beheren van onze (HTML) webpagina’s 
en het ontwerpen van catalogi/drukwerk. De webshop (www.mokix.com) wordt  iedere dag bewerkt en aangevuld 
met nieuwe en aanvullende product informatie en (nieuwe en verbeterde) foto’s. Deze foto’s maak jij zelf in onze 
eigen professionele fotostudio.  

 
Wat wordt er van je verwacht? 

 Jij werkt secuur, want jij bent de bewaker van onze huisstijl en verantwoordelijk voor de communicatie.  

 Je bent goed in het beheren en onderhouden van HTML webpagina’s (kijk op bouwman-import.nl & 
mokix.com) en denkt graag mee in het optimaliseren van onze webshop en grafische uitingen.  

 Jij verzorgt onze digitale communicatie (opmaak en verzenden van nieuwsbrieven/mailingen). 

 Heb je al (hobbymatig) ervaring met het maken (en bewerken/verbeteren van foto’s in Photoshop) van 
foto’s? Dat is voor ons een pre.  

 Je hebt kennis van Adobe programma’s (Indesign/Illustrator/Acrobat). 

 Je bent communicatief sterk en hebt een commerciële instelling. 

 Je bent (bij voorkeur) fulltime beschikbaar van maandag t/m vrijdag. 

 Je bent woonachtig in de directe omgeving van Etten en op korte termijn beschikbaar. 

 Je spreekt Nederlands (woord en geschrift). Beheersing van Engelse en Duitse taal (ook schriftelijk) is een pre 
maar geen must!  
 

Bouwman Import biedt jou: 

 Een afwisselende en uitdagende functie bij een goed georganiseerde organisatie.  

 Vaste uren en werktijden van maandag t/m vrijdag. 

 Een jaarcontract met uitzicht op verlenging (zonder tussenkomst uitzendbureau). 

 Reiskosten vergoeding vanaf 10km reisafstand. 

 Een passend salaris. 
 

Onze bedrijfscultuur? Korte lijnen, informeel en no-nonsense! 
Voor meer bedrijfsinformatie kijk op: www.bouwman-import.nl en www.mokix.com 
 
Zie jij dit wel zitten? Dan verheugen wij ons op jouw e-mail met motivatie en CV aan:   
kim@bouwman-import.nl (t.a.v. Kim van Zantvoort). 
Ook BBL-ers zijn welkom om te reageren. 
 
Bouwman Etten Import bv 
Oude IJsselweg 14 
7075 DL Etten  
 
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. (05-2022) 
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