OVER MAISON365
Maison365 is een personal shopping platform voor vrouwen, onder andere opgericht door Danie Bles.
Onze doelgroep bestaat uit fashion-minded vrouwen tussen de 30 en 55, die er door een druk leven te weinig
aan toekomen om voor zichzelf te shoppen. Het is onze missie om vrouwen te helpen om makkelijker en beter
kleding naar hun smaak te ontdekken en te kopen.
Wij zoeken ambitieuze mensen die zich bij ons aan willen sluiten. Ideale kandidaten zijn enthousiast,
klantgericht, en goalgetters. Bouw mee aan de toekomst van shoppen. Een uitdagende baan bij een creatieve
en bruisende scale-up in Amsterdam ligt op je te wachten!

MAISON365 ZOEKT MAGAZIJN MEDEWERKER | INPAKKER
Wij zoeken ‘cadeautjes makers’. Zodra onze stylistes de juiste kledingstukken en accessoires voor de klant
geselecteerd hebben, moeten deze worden ingepakt en naar de klant verstuurd worden. De artikelen worden
netjes gestoomd en gevouwen, in de door de stylist bedachte sets, ingepakt en voorzien van de juiste
documenten. Dit moet er elke keer weer uitzien als een cadeautje!
Dit inpakken doe jij samen met de andere magazijnmedewerkers in ons bruisende en creatieve kantoor in
Amsterdam.
-

Je bent minimaal 16 jaar jong;
Je bent een echte aanpakker;
Je hebt minimaal MBO werk- & denkniveau;
Je hebt oog voor detail en werkt netjes;
Je hebt ervaring in werken met kleding, bijvoorbeeld in een winkel;
Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken;
Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar;
Je kunt per direct beginnen en woont het liefst op fietsafstand van ons kantoor.

Wij zijn op zoek naar een paar meiden die een (bij)baan voor langere tijd zoeken. De werktijden zijn van
09u30 tot 18u00. Wij bieden een marktconforme uurvergoeding op basis van een 0-uren contract.
Is deze (bij)baan iets voor jou?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar styling@maison365.nl

Maison365 BV | Amsterdam

