
Magazijnmedewerk(st)er PB fashion webshop 
 

Je begint om 9:30 - met een verse Nespresso koffie bespreek je met collega’s wat 
prioriteit heeft. Begin je de dag actief met orders picken, heb je juist zin om met 
het team alles netjes in te pakken aan de tafels, of doe je tot aan de uitgebreide 
en gezonde lunch - die dagelijks wordt geserveerd - de checks? Om 17.30 ronden 
we de dag af. Vrijdag luiden we het weekend in met een borrel aan de bar met 
het hele bedrijf. 

Voor ons gezellige en gedreven warehouse team zijn wij op zoek naar een 
fulltime of parttime collega die van aanpoten weet bij het verwerken van de 
dagelijkse orders en retouren, maar ook het vermogen heeft om verder te kijken 
dan zijn/haar neus lang is. We zijn een jong 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, pro-actief en verantwoordelijk is 

• Oog voor detail heeft om elke bestelling als cadeau in te pakken 

• Fysiek werk kan leveren en van aanpakken weet 

• Affiniteit heeft met mode 

• Representatief en betrouwbaar is 

• Een toegankelijke en flexibele persoonlijkheid heeft   

Over PB  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.   

Reactie: Indien je belangstelling hebt voor deze vacature, stuur je C.V. liefst met 
foto zo snel mogelijk naar: marieke@perfectlybasics.nl 

 


