Vacature
Medewerker webwinkel (HBO+)
Apis International B.V. is een bedrijf wat zich richt op de consumentenmarkt. Onder het merk
Imkershop.nl zijn wij gestart en nu willen we graag verder groeien samen met jou! Daarom zijn we
opzoek naar een uitmuntende energieke collega voor onze webwinkel. In deze functie ben je de spil van het bedrijf.
Jij bent op de hoogte van alle zaken. Zorgt dat alle bestellingen van die dag pakketjes worden en gaat pas weg als het
laatste pakketje van die dag is ingepakt. Ondertussen handel je klantvragen af, houd je de voorraad in het oog, stuur
je de (parttime) medewerkers aan, verwerk je administratieve zaken en heb je oog voor innovatie.
Deze baan karakteriseert zich dus door een mengeling van theoretisch en praktisch werk. Je heb veel klantcontact
(customer care), je begeleidt het team (teamleider), je regelt zaken voor de CEO (managementondersteuning), je
helpt met het inpakken van pakketten en het magazijnbeheer (logistieke zaken) en hebt oog voor nieuwe
ontwikkelingen (out of the box).
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Uitstekende vaardigheden op de computer
• Een echte sfeermaker en optimist
• Leergierig
• Echte regelaar zodat het team alle werkzaamheden met plezier en foutloos uitvoert
• Uitstekende beheersing van het Nederlands in woord en geschrift
(goede kennis van Engels, Frans en Duits is een pre)
• Rechterhand van de CEO
• Kortom een duizendpoot/generalist/bruggenbouwer met oog voor perfectionisme en innovatie

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Om 8:30 begint jouw werkdag. Als eerste begin je met het controleren van de binnengekomen bestellingen zodat de
medewerker(s)/inpakker(s) aan de slag kunnen en je houdt de klantmails, die invloed hebben op hun bestellingen, in
de gaten. Na het voorwerk voor de bestellingen werk je de verdere mailtjes/administratie af. Zelf heb je al een paar
orders verzameld zodat de inpakker(s) gelijk van start kan/kunnen. Ook belt de eerste klant en je beantwoordt zijn
vragen m.b.t. tot de levertijden en/of werking van producten. Er meldt zich een leverancier met een nieuwe vracht.
Jij begeleid het lossen en gaat de vracht controleren, verwerken en opruimen in het magazijn. Je zat met smart te
wachten op deze vracht nu kunnen er vandaag nog meer bestellingen de deur uit. In de middag worden er pallets
voor verzending opgehaald en maak je nog een aantal zakelijke offertes. Ook heb je een kort overleg met de CEO
over openstaande vragen, optimalisatie van processen, innovatieve ideeën en andere lopende software/applicatiezaken Aan het einde van de dag werk je nog even mee aan de laatste bestellingen, verwerk je de
verzendingen/administratie en sluit je de werkplek af.
Wat wij jou te bieden hebben?
• Gezellig persoonlijk klein team
• Bedrijf wat stormachtig groeit en waarvan jij deel gaat uitmaken
• Jonge onderneming die graag alle nieuwste technieken implementeert
• Marktconform salaris
• Omgeving die continu wil optimaliseren en blij is met nieuwe ideeën
• Doorgroei mogelijkheden
• Start: z.s.m.
• Minimaal 32 uur p/w.
• Standplaats Middelburg

Interesse in deze job?
Leuk! Mail nu je CV met een korte motivatie (maximaal 1 A4) naar chiel@imkershop.nl. Heb je een vraag? Mail ons
of bel 06-220 830 90. Reageren kan tot 4 januari en gesprekken vinden begin januari plaats.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

