
Vacature

Werken bij Reisboekwinkel de Zwerver betekent werken aan een groeiende en 
bloeiende (internationale) webshop in een lokale winkel met een ontzettend 
leuk team. Wij bieden een enorm assortiment reisgidsen, wegen- en 
wandelkaarten, fietskaarten, wandkaarten & wereldbollen en nog veel meer 
moois voor de actieve vakantieganger! Dagelijks proberen we onze on- en 
offline klanten blij te maken met heerlijke reisartikelen en een fantastische 
service. Wij zoeken, wegens online groei, per 25 september een: 

Inpakker Internetbestellingen (9 uur per week) 

Functieomschrijving

Reisboekwinkel de Zwerver zoekt:

Een enthousiaste collega met passie voor pakjes. Ben jij een vlotte aanpakker 
en een daadkrachtig persoon die secuur onder tijdsdruk blijft werken, dan 
heeft Reisboekwinkel de Zwerver voor jou een leuke baan. 

Dit ga je doen:

Als Inpakker Internetbestellingen zorg je ervoor dat onze klanten de juiste 
produkten op tijd in huis krijgen. Je laat je niet gek maken door deadlines en 
enorme hoeveelheden in te pakken orders. Je houdt hoofd koel en je houdt het
overzicht.  Want je weet dat de post om half zes klaar moet staan zodat de 
klant morgen kan genieten van zijn reisgids, wandelkaart of wereldbol!

Met jouw uitstekende computervaardigheden weet je snel en accuraat je weg 
te vinden in de diverse computersystemen en het internet.

Daarnaast ga je, in rustige periodes, artikelen toevoegen op onze website.

Je werkomgeving:

Je werkt in de winkel en ons kantoor in een team van 5 a 6 medewerkers. Er 
heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht team samen werken. 

Jouw profiel

Ben jij?

Een enthousiast en energiek persoon op MBO+ of HBO-niveau? Is het voor jou 
geen probleem om snel te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden 
en blijf je daarbij het hoofd koel houden? En wil jij van ieder pakje een 
cadeautje maken? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.



Ons aanbod

Wat bieden wij jou?

• werken in een leuk, hardwerkend team

• salaris conform de CAO Boekhandels

• een 9-urige werkweek (op maandag- en dinsdagmiddag)

• een jaarcontract

• kans op meer uren in geval van drukte op andere dagen (incl. 
zaterdagen)

• helaas geen lange vakanties (meer dan 2 weken) in mei, juni, juli & 
augustus

Jouw reactie 

Ben je enthousiast?

Je kunt solliciteren tot en met 10 september. De gesprekken zijn op 14 en 15 
september. Stuur je sollicitatiebrief voorzien van CV voor 31 augustus naar: 
Reisboekwinkel de Zwerver, ter attentie van Marcel Dijkinga, Oude Kijk in't 
Jatstraat  43,  9712 EK Groningen of mail naar marketing@dezwerver.nl Ook 
voor vragen kun je bij Marcel Dijkinga terecht: 06 – 12277329 (di t/m vrij) of 
bij geen gehoor 050 – 3126950. Meer informatie over Reisboekwinkel de 
Zwerver vind je op www.dezwerver.nl/vacature
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