
 

OPI BELUX zoekt student webdesign  
 
Wie zijn we? 

Als invoerder van OPI producten voor België en Luxemburg zetten we steeds ons beste voetje voor, 

letterlijk dan. OPI is wereldwijd gekend voor kwaliteitsvolle hand- en voetverzorgingsproducten. Ons 

enthousiast en dynamisch team kan je terugvinden te Neder-Over-Heembeek, tussen Vilvoorde en 

Brussel, en is dus makkelijk bereikbaar.  

Wie zoeken we? 

Om het werk van ons marketingteam wat te verlichten zijn we op zoek naar een student met kennis 

van webdesign. Heb jij een passie voor websites en weet je in no-time een website te optimaliseren? 

Dan ben jij de student die we zoeken! Kom jij ons team versterken?  

Vereisten 

• Je bent student en minstens 18 jaar. 

• Je kan je minimaal 1 keer per week vrijmaken gedurende het academiejaar.  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans. 

• Je bent enthousiast, flexibel en je kan zowel zelfstandig als in team werken.  

• Prestashop kent voor jou geen geheimen en je kan front-end coderen.  

• Je bent bekend met online tools zoals Google Tag Manager, Google Search Console en 

Google Data Studio.  

• Je voert je werk steeds uit met de nodige portie creativiteit.   

• Analytisch denken vormt voor jou geen probleem.  

• Je staat open voor feedback.  

• Kennis van Photoshop en Indesign zijn een plus.   

Jouw takenpakket 

• Je optimaliseert de website wat betreft SEO en gebruiksvriendelijkheid.  

• Je screent de website en doet aanbevelingen naar optimalisatie (zowel inhoudelijk als 

technologisch)  

• Je biedt de nodige ondersteuning om verkeer naar de website te krijgen.  

• Je houdt de website up-to-date wat betreft bannering en het uploaden van nieuwe 

producten.   

• Je interpreteert de resultaten van Google Analytics en stuurt bij indien nodig.  

 



Wat bieden we? 

Een studentenjob die: 

• Elke dag bestaat uit uitdagende projecten.  

• Goed is voor je persoonlijke ontwikkeling met veel ruimte voor eigen inbreng.  

• Goed staat op je cv. 

• Flexibel is (jij bepaalt welke dag in de week je kan komen werken)  

 

Voel je een vonk? Wil je graag solliciteren voor deze studentenjob? Neem dan contact op met 

christel@opi-belgium.be.  
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