
SCENTS. is de onmisbare schakel tussen producent en winkelier. Wij werken elke dag met mooie merken als Yankee 
Candle, Millefiori Milano en WoodWick. Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen! Vol energie en met plezier staan 
wij elke dag voor iedereen klaar. Wij verplaatsen ons in de ander en daarmee het verschil maken, dát drijft ons. Onze 
kernwaarden klantgericht, trots, energiek en innovatief. Voel en ervaar je direct in het contact met ons.

Als logistiek medewerker bij SCENTS. ben je in ons magazijn samen met je collega’s verantwoordelijk voor de inkomende 
en uitgaande goederen. Je houdt de voorraden bij, stelt orders samen en je zorgt ervoor dat het magazijn altijd schoon 
en op orde is.

Jij bent een doorzetter en een stapje harder én extra is voor jou heel gewoon. Jij begrijpt dat wij de klant altijd op één 
zetten. Je werkt graag in een team maar ook zelfstandig werken vind jij leuk. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander 
en je communiceert open en positief. Extra werkzaamheden zoals het bouwen van kasten en/of het inrichten van een 
winkel pak jij met beide handen aan. Je bent sociaal, representatief en communicatief. Je beheerst de Nederlandse 
taal in woord en geschrift. Collegialiteit en humor vind jij, net als wij, heel belangrijk.

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN
LOGISTIEK MEDEWERKER
36-40 UUR

Is dit jouw baan?
SCENTS. is een snelgroeiende, ondernemende organisatie. We houden van uitdagingen!
Vernieuwingen en veranderingen gaan we niet uit de weg. Wij bieden een goed salaris dat past bij de functie 
en jouw kwaliteiten. Oh enne… wij houden ook van gezelligheid: succes is er om te vieren en dat doen wij! 

Meteen solliciteren? Dat kan! Je korte motivatie en cv stuur je naar Eveline Vos via eveline@scents.nl. 
Liever eerst nog even bellen? Dat kan natuurlijk ook. Ons nummer is 0499-460603; je kunt naar Vincent vragen!


