
Vacature – Medewerker Webshop 
Fulltime / Parttime (minimaal 24 uur) • Lijnden 

* enthousiast * teamplayer * aanpakker *pro actief * flexibel * nauwkeurig * 
 

Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste webshop medewerkers die parttime (minimaal 24 uur) of fulltime ons team 

willen komen versterken. Heb jij affiniteit met orders picken en inpakken en ben je een echte aanpakker die 

flexibel is en graag in een gezellig team werkt? Lees dan snel verder. 

Wat bieden wij jou 
• Een salaris tussen de €2000 en €2500, afhankelijk van je leeftijd en ervaring; 
• Pensioenopbouw; 
• Tegemoetkoming reiskosten; 
• Personeelskorting; 
• Werken in een leuk dynamisch bedrijf met open sfeer; 
• Doorgroeimogelijkheden; 
 
Wat ga je doen 
Als webshop medewerker heb je een uitvoerende rol in ons magazijn. Het is aan jou de taak om bestellingen te 

controleren, netjes in te pakken en klaar te maken voor verzending. Verder zorg je ervoor dat de voorraad in de 

webshop altijd op orde is. Aan het einde van de dag zet je de uitgaande orders klaar en ruim je op. Zo kun je de 

volgende dag weer in een schoon en overzichtelijk magazijn beginnen. 

Functie-eisen 
Je hebt geen ervaring nodig om te werken bij Blond als magazijnwerker. Wel is het van belang dat je het leuk 
vindt om in de logistiek te werken en dat je het leuk vindt om nieuwe dingen te leren. Je vindt het leuk én je 
bent in staat om fysiek belastend werk te verrichten. Bij voorkeur ben je woonachtig in de omgeving van 
Lijnden (<40 km) en ben je bereid om in overleg zo nu en dan 's avonds of in het weekend te werken.  
Verder is het belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst. 
 
Omdat de webshop volop in beweging is sta je altijd open voor verandering. We vinden het belangrijk dat je 
flexibel bent, een proactieve houding hebt, je nauwkeurig kunt werken en stressbestendig bent. Maar bovenal 
ben je enthousiast en een echte aanpakker! 
 
De werktijden zijn ma t/m vr van 08:00 – 16:30 uur. In drukke periode's wordt er af en toe ook een latere 
dienst van 16:00 uur tot 21:00 uur gedraaid of een weekenddienst. Dit zal dan in overleg plaatsvinden. 
 
Over Blond Amsterdam 
Blond Amsterdam is in 2001 begonnen met het verkopen van schilderijen en handbeschilderd servies met 

kleurrijke illustraties en ludieke grappige teksten. Inmiddels bestaat Blond Amsterdam 21 jaar en is het niet 

gebleven bij dat ene ontwerp. Vele samenwerkingen en vaste collecties verder is Blond Amsterdam een hip 

merk dat niet meer alleen servies verkoopt maar ook vrolijke wenskaarten, schoolspullen, dekbedden, schorten 

en nog veel meer. Met elk jaar nieuwe samenwerkingen, collecties en nieuwe producten blijft Blond 

Amsterdam innoveren en groeien. 

Reageren 
Lijkt het jou leuk om het team van Blond Amsterdam te komen versterken én herken jij jezelf in bovenstaand 

profiel? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar vacature@blond-amsterdam.nl o.v.v. ‘Medewerker 

Webshop’! Bij geschiktheid zullen wij z.s.m. reageren. Wie weet word jij uitgenodigd voor een vervolggesprek. 
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