FashCom zoekt een enthousiaste:

WEBSHOP MEDEWERKER (24-32 uur p/w) M/V - NIJVERDAL
FashCom is eigenaar van drie webshops: Boxers.nl, Sokken.nl en Zwembroeken.nl. Wekelijks ontvangen
honderden mensen een paar modieuze boxershorts, warme sokken of een fel gekleurde zwembroek die ze via
één van onze online shops hebben aangeschaft. De hoeveelheid bestellingen én het aantal producten groeit en
daarom zijn we op zoek naar versterking!

De werkzaamheden:
* Je bent medeverantwoordelijk voor de bestellingen die de deur uit gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat je
orders controleert, flyers of goodies toevoegt en steekproefsgewijs adressen checkt. In drukke tijden help je
ook zelf mee met orders picken.
* Op onze webshops bieden we gratis cadeauservice. Met de feestdagen in het vizier betekent het dat je helpt
met het inpakken van cadeaubestellingen. Ook denk je mee: hoe kan het mooier, specialer of gekker?!
* Je helpt mee bij binnengekomen bestellingen: je controleert deze, voegt voorraad toe aan het systeem, zorgt
dat nieuwe producten gefotografeerd en bewerkt worden en dat deze correct online komen.
* Andere werkzaamheden voor de webshops, zoals klantenservice (telefoon en mail) en voorraadcontroles

Jouw profiel:
* Je bent minimaal 18 jaar en werkt nauwkeurig en netjes. Je bent in staat om zelfstandig te werken maar vindt
het ook leuk om samen in een team iets moois neer te zetten. Het aansturen van parttime medewerkers
behoort ook tot je taken.
* Affiniteit met het werken op een computer: een gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats in het
magazijn, een gedeelte bij fotografie maar je zal ook uren doormaken achter de computer. Handig dus als je
overweg kunt met een e-mail programma en Word. (Maar je hoeft geen computerfreak te zijn om te
solliciteren).
* Je bent enthousiast en houdt van aanpakken. Op drukke momenten schakel je een tandje bij. Op rustigere
momenten denk je na over hoe bepaalde zaken beter, efficiënter of leuker kunnen.
* Servicegerichtheid zit in je bloed. Onze grootste webshop Boxers.nl scoort gemiddeld het rapportcijfer 9,4
dus we zijn goed op weg, maar het kan nog steeds beter! En daar wil jij graag aan bijdragen.
* Je spreekt en schrijft faudloos Nederlands

Wij bieden:
* Een leuke, afwisselende functie waarbij je deel uitmaakt van een snelgroeiend online bedrijf.
* Een gezellige omgeving in een informeel bedrijf met leuke collega’s.
* Hoogte van salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring (indicatie: 9 euro bruto per uur)
* Uitbreiding van uren naar 36 of 40 uur is op termijn mogelijk.
===
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 25 augustus 2013. Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kun je

sturen naar Jeroen Romate op e-mailadres jeroen@fashcom.nl; ovv “Vacature Webshop Medewerker’.

Schrijven kan ook:
FashCom B.V.
t.a.v. Jeroen Romate
Louis Braillestraat 6-01
7442 DG Nijverdal
Vragen naar aanleiding van deze vacature?
Bel 0548 612 357 en vraag naar Jeroen, of stuur hem een mailtje op jeroen@fashcom.nl

