
 
 

Magazijn Medewerker M/V fulltime 
 
 
Sinds 2012 is FOUR Amsterdam dé retail bestemming als het gaat om herenkleding met een unieke combinatie van street-wear, 
eigentijdse en luxe merken. Met een multi-brand conceptstore en uitstekende één-op-één service ervaart de klant alles wat bij 
de perfecte fashion lifestyle hoort. 
 
Voor ons snelgroeiende team zijn we momenteel op zoek naar een Magazijn Medewerker die bereid is om waarde toe te 
voegen aan ons huidige team en klaar is om een uitdaging aan te gaan.  
 
Als Magazijn Medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het beheren van de voorraad in de winkel. Je bent betrokken bij 
het logistieke proces van A tot Z; van het moment van binnenkomst van goederen en het bevoorraden van de producten in onze 
winkel. Je hebt een oog voor detail bij het controleren van de te ontvangen goederen op kwaliteit en kwantiteit. Je organiseert 
regelmatig inventarisaties, om de voorraad in perfecte conditie te houden. Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig 
werken. Naast de operationele werkzaamheden verwachten wij van jou een proactieve rol in het doen van verbetervoorstellen 
voor logistieke processen en ben je in staat anderen hierin mee te nemen.  
 
Verantwoordelijkheden o.a.:  
- Het laden, lossen, verwerken en opslaan van goederen;  
- Her-orderingslijsten maken; 
- Voorraad optimaal beheren dmv het organiseren van inventarisaties en het magazijn netjes en schoonhouden;  
- Ervoor zorgen dat de juiste producten met de juiste aantallen worden bevoorraad naar de winkel; 
- Signalering van knelpunten en een oplossend denkwijze in het dagelijkse werk;  
- Administratieve werkzaamheden; zoals de voorraad aanpassen; het aanmaken van verzend labels; pakbonnen verwerken;  
- Het identificeren van defecte en verkeerd geleverde items.  
 
Jouw profiel: 
- Minimaal MBO werk- denkniveau;  
- Enkele jaren ervaring als magazijn medewerker/assistent;  
- Passie voor fashion; 
- In het bezit van een geldig rijbewijs en goede rijervaring;  
- Een flexibele en positieve houding;  
- Communicatief vaardig en hebt een oplossings- en resultaatgerichte werkhouding;  
- Nederlands en Engels in woord en geschrift;  
- Je bent stressbestendig en kan multi-tasken;  
- Geen 9-5 mentaliteit, flexibel en houdt van aanpakken;  
- Ervaring met Lightspeed is een pré.  
 
Wat zit er voor jou in:  
- Je werkt met een leuk, jong team;  
- Je werkt met de mooiste bekende merken uit het luxe- en street-wear segment;  
- Deelname aan Pensioenfonds;  

 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een email met CV, motivatiebrief en foto naar marianne@fouramsterdam.com 


