Netwerk Baas
Homerr BV - Amsterdam
Snelgroeiende startup uit hartje Amsterdam zoekt netwerk baas
Wie zijn wij?
In 2018 werden er 70 miljoen pakketjes niet in een keer bij je juiste geadresseerde afgeleverd.
Frustratie, geïrriteerde buren en grote belasting van het wegennet. Zonde!
Bij Homerr geloven we er in dat online shoppen makkelijker en leuker kan. Dit doen wij door het
aanbieden van een sociaal logistiek netwerk van pickup en retour punten bestaande uit BuurtPunten
(particulieren) en ServicePunten (winkels) die tegen vergoeding pakketjes aannemen voor
buurtgenoten.
Wij zijn een team met allerlei verschillende achtergronden en kennisgebieden. Wat ons verbindt is
onze eindeloze energie en het idee dat de pakketbezorging beter en vooral makkelijker kan. Wij
geloven in de kracht van een sociaal netwerk en dit reflecteert op ons als team.
Op dit moment is Homerr actief in meer dan 300 steden en dorpen in Nederland met meer dan
2.700 ServicePunten en BuurtPunten. Elke dag sluiten er meer punten zich aan bij ons netwerk!

Functie: Netwerk Baas
Vanwege de snelle groei en de ambitieuze doelstellingen zijn we met spoed op zoek naar een een
Netwerk Baas. Binnen deze functie rapporteer je direct aan het management en ben je
verantwoordelijk voor de groei van ons netwerk. Primair betekent dit dat je twee teams aanstuurt
bestaande uit in totaal 8 parttimers die verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van
ServicePunten (sales buitendienst) en BuurtPunten (sales binnendienst). Hierin werk je middels
concrete targets naar een maandelijks doel waarin naast de concrete aantallen met name de
kwaliteit centraal zal staan.
Naast dat je er voor zorgt dat er enthousiaste Homerrs starten, zorgen je ook dat ze Homerr blijven.
Uiteraard doe je dit niet alleen, maar wel zal je een leidende rol hebben om onze doelstellingen op
het gebied van retentie te behalen.
Uiteraard zal je met de groei van het bedrijf deze rol verder mogen definiëren, maar op dit moment
zijn de taken en verantwoordelijkheden als volgt:
●
●
●

Verantwoordelijk voor het converteren van leads naar kwalitatieve BuurtPunten. Hierbij
staat het motiveren van je team centraal.
Verantwoordelijk voor het aansturen van het team dat verantwoordelijk is voor de groei van
ons ServicePunten netwerk in specifieke postcode gebieden.
Je bent verantwoordelijk voor de op retentie gerichte marketingactiviteiten binnen Homerr.
Denk hierbij aan creatieve marketingcampagnes (social, e-mail etc.), maar ook aan slimme
(interne) proces optimalisaties zodat we afzeggingen beperken.

●

●
●
●

Beheer van ons CRM systeem Hubspot. Jij houdt bij of er voldoende leads aanwezig zijn om
je targets te halen. Daarnaast houd je de performance van je team bij middels de
verschillende rapportage tools.
Je maakt analyses op onze base waardoor wij nog effectiever en kwalitatiever kunnen
opereren.
Je rapporteert direct aan het management en bent onderdeel van het business team.
Je hebt direct contact met onze partners (UPS, DPD, DHL etc.) en zorgt voor een soepele en
adequate integratie van Homerrs in het netwerk van onze partners.

Wie ben jij
● HBO / WO werk en denkniveau.
● Je hebt 1 tot 3 jaar werkervaring in logistiek, e-commerce of marketing.
● Leidinggevende ervaring is een pré.
● Je hebt het DNA van een ondernemer en wil een belangrijke rol spelen in het toekomstige
succes van Homerr.
● Je bent doelgericht. Je bent niet bang voor concrete targets.
● Je hebt je zaakjes op orde, je bent georganiseerd en vindt het leuk om de chaos van anderen
te reguleren.
● Jij bent een ambitieuze aanpakker - Iemand die mee wil groeien met het bedrijf en
ondertussen alle werkzaamheden die gedaan moeten worden gretig op pakt.
● Je kunt schriftelijk en mondeling uitstekend in het Nederlands en Engels uitdrukken.
● Je bent analytisch sterk
● Goede beheersing van PowerPoint en Excel.

Wat bieden wij?
● Een marktconform salaris.
● De kans om te bouwen aan een snelgroeiende startup met internationale ambities.
● Veel verantwoordelijkheden en ruimte om jouw stempel te drukken op de toekomst van
Homerr
● Een fijne informele werkomgeving waar hard werken gepaard gaat met veel lol
● Werken in hartje Amsterdam (Prinsengracht)
Herken jij jezelf in dit profiel – stuur dan je C.V. met beknopte motivatiebrief naar
hallo@homerr.com en krijg binnen 14 dagen antwoord. Hopelijk tot snel!
Voor vragen over de vacature kun je ook een mailtje sturen naar hallo@homerr.com

