
 
 

 
      
 

 

Zijn nauwkeurigheid en gedrevenheid dé woorden die jou omschrijven? Lees dan snel deze vacature door!  

 

Vacature – allround magazijn medewerker  
 

Over 123 Concept Stores 

 

123 Concept Stores is een e-commerce onderneming die zicht richt op, onder andere, de online verkoop van 

gordijnen op maat en interieur stoffen per meter. Een bedrijf met ambitieuze toekomst perspectieven, met zowel 

de bestaande als de ontwikkeling van nieuwe webshops. We zijn een dynamisch bedrijf met een informele, maar 

no-nonsense mentaliteit, waar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en teamwork belangrijke uitgangspunten 

zijn. 

 

Jouw functie: 

 

Als allround magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken en verzamelen van goederen en 

orders. Je streeft ernaar aan het einde van de dag je targets behaald te hebben en jouw magazijn georganiseerd 

en netjes achter te laten. Daarnaast spring jij in geval van drukte, met je rechterhanden, bij in het magazijn van 

een van onze andere bedrijven. 

 

Wat worden jouw taken? 

 

 Het lossen van de inkomende goederen en controleren op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking 

 Het op de juiste locatie leggen van de goederen  

 bewaken van voortgang van bestellingen en verzendingen; 

 administratief verwerken van processen in computersysteem; 

 picken van orders; 

 verpakken en verzendklaar maken van orders; 

 en nog veel meer! 
 

Wie ben jij?   
 

 Jij bent een teamplayer, sociaal, flexibel en je toont initiatief. 

 Ook ben jij resultaatgericht en neem jij verantwoordelijkheid. 

 Daarnaast kan jij snel, zelfstandig, overzichtelijk en georganiseerd werken. 

 Jij bent fysiek sterk en in het bezit van een heftruck certificaat (of je bent bereid deze te halen). 

 En jij bent minimaal 24 uur per week beschikbaar 

 

Wat bieden wij jou? 

 

Naast een afwisselende en zelfstandige baan binnen een service en commercieel gerichte organisatie, bieden wij 

jou; 

 

 Een marktconform salaris  

 Een open en informele werkomgeving met korte lijnen 

 Een functie voor 24 uur – 32 per week 

 

Solliciteren 

Is dit de vacature die bij je past? Word dan lid van ons team! Stuur jouw sollicitatie naar maartje@123gordijn.nl 

mailto:maartje@123gordijn.nl

