
All-round Fashion Assistant webshop in Haarlem 
 
Om 9.30 uur komt bij binnenkomst de geur van verse Nespresso koffie je meteen tegemoet. Samen met 
de verschillende afdelingen waarmee je samenwerkt, bespreek je wat prioriteit heeft. Je dag komt al snel 
in een stroomversnelling terecht want de kleding voor de fashion shoot moet nog worden gestoomd en 
klaargehangen, de nieuwe collecties moeten in het systeem worden ingevoerd en het editors team kan 
aan het einde van de dag niet zonder jou bij het live zetten van de nieuwste items en looks. Voor jou geen 
probleem want met jouw multitasking skills en hoog energielevel hou je moeiteloos verschillende ballen 
in de lucht.  
 
Wij zijn Perfectly Basics - een kwaliteits webshop voor dameskleding waar online shoppen een 
persoonlijke beleving is. Ons hoofdkantoor zit in Haarlem en voor ons gezellige en gedreven team zijn wij 
op zoek naar een fulltime collega die van aanpoten weet bij het ondersteunen van verschillende 
afdelingen. Een buitengewone interesse in de digitale wereld achter het online shoppen is een grote pré. 
We zijn een jonge en alsmaar groeiende onderneming, die alles in-house verzorgen, dus zie jij iets dat 
beter of efficiënter kan? Wij staan open voor jouw ideeën.  

Naast een hoge mate van collegialiteit zoeken wij iemand die: 
• Secuur, geordend, pro-actief en verantwoordelijk is  
• Uitstekende kennis heeft van Excel 
• Oog voor detail en modegevoel heeft 
• Van aanpakken weet en nieuwe materie snel eigen maakt 
• Commercieel en visueel inzicht heeft  
• Representatief en betrouwbaar is 
• Een toegankelijke en flexibele persoonlijkheid heeft 
• Grammaticaal sterk is in zowel Nederlands en Engels 
• Met beide benen op de grond staat  
• Goed zijn/haar draai kan vinden binnen een team met veelal vrouwen  
• Een zelfstandige multitasker is, maar zich ook lekker voelt bij vaste werkzaamheden  
• Die overzicht kan bewaken en kan prioriteren 

 
Je takenpakket is gevarieerd waardoor geen werkdag hetzelfde is: 

• Invoeren van geplaatste orders in ons systeem   
• Je ondersteunt ons beeldredactieteam met het plaatsten van beelden in producten  
• Je helpt ons tekstredactieteam met licht online werk 
• Je ondersteunt het stylingteam met het voorbereiden van kledingsets voor shoots (bijv. stomen 
van kleding) 
• Je maakt en bewaakt de planning voor het lenen en retourneren van sample collecties 
• Je weet van aanpakken en ondersteunt overal waar nodig  
 
 

 
 
 
 
 



Over Perfectly Basics  
Wij zijn Perfectly Basics. Een 12 jaar bestaande fashion & beauty webshop voor vrouwen, voornamelijk 
door vrouwen. Onze kracht zit in onze open bedrijfscultuur, het hoge servicelevel en ons oog voor detail. 
Elke dag zijn wij bezig met het samenstellen, presenteren en verkopen van een unieke collectie kleding 
en beautyproducten voor vrouwen die verzorgd voor de dag willen komen. Ons assortiment wordt 
steeds duurzamer, natuurlijker en tijdlozer – hiermee promoten wij het opbouwen van een 
hoogwaardige garderobe die lang mee gaat.   

Stuur je CV en motivatie naar editors@perfectlybasics.nl 
  
Perfectly Basics BV  
A. Hofmanweg 2D  
2031 BH Haarlem  
www.perfectlybasics.nl  
 
 

  
 


