
COPA zoekt 
Commercieel medewerker 

(Fulltime M/V) 
 
COPA werd in 1998 opgericht toen een ‘voetbalverslaafde’ startte met een kleine collectie 
traditionele katoenen voetbalshirts. De collectie is sindsdien steeds verder uitgebreid. COPA wordt 
verkocht in zowel retail- als internetshops, via copafootball.com en in de COPA flagship store in 
Amsterdam.  
 
Als commercieel medewerker op ons kantoor in Breda ben je een belangrijke spil in de organisatie. 
Jouw werkzaamheden op administratief en logistiek vlak zorgen ervoor dat deze processen goed 
verlopen. Daarnaast biedt je ook ondersteuning op het gebied van marketing en sales. Wij zoeken 
een enthousiaste, commerciële, initiatiefrijke en flexibele collega met een HBO opleiding. Je bent 
leergierig en je communiceert makkelijk. Ook ben je zeer zelfstandig.  
 
Functie omschrijving:  

• Dagelijks contact met onze klanten over verkoop optimalisatie en marketing; 
• Administratieve werkzaamheden in ons software systeem;  
• Dagelijkse afhandeling van de webshop bestellingen en zendingen; 
• Ondersteuning op het gebied van website / webshop beheer; 
• Verantwoordelijk voor facilitaire zaken; 
• Ondersteuning op gebied van marketing en sales; 
• Ondersteuning bij acquisitie; 

Functie eisen:  

• Je hebt een positieve/vrolijke instelling en werkt graag in een klein team;  
• Je beschikt als starter over een HBO werk- en denkniveau; 
• Je bent flexibel en initiatiefrijk;  
• Je hebt oog voor detail (hoog kwaliteitsniveau);  
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en geschrift;  
• Je hebt ervaring in het werken met MS Office en Outlook; 
• Een pré is ervaring met Photoshop en Illustrator en de beheersing van een derde 

taal naast Nederlands en Engels. 

Wij bieden: 

• Een uitdagende functie;  
• Een marktconform salaris;  
• Werken in een klein, enthousiast team;  
• Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.  

Spreekt bovenstaande je aan en herken je je in het genoemde profiel dan zien we je reactie 
inclusief CV graag tegemoet. 

COPA 
T.a.v.: Wouter Hagenberg 
Van Coothplein 39 
4811 ND  Breda 
Of per e-mail naar careers@copafootball.com 

Voor meer informatie over COPA: www.copafootball.com.  

 


