
 
 
Bij VanLoon Gemstore & More kun je volop genieten van edelsteensieraden, edelsteenkralen, zoetwaterparels 
en sieraadonderdelen van edelmetaal. Je vindt er ook een uitzonderlijke collectie versteend hout. In de mooie 
winkel in Garderen kun je het allemaal zien, voelen en bewonderen. De winkel is het fysieke verlengstuk van 
onze online groothandel Ilona’s webgems. 

VACATURE 
 

VanLoon Gemstore & More heeft plek voor enthousiaste scholieren/schoolverlaters  

 
Doorgroeimogelijkheden – steeds wat leren en werkervaring opdoen. 
Teamspeler – samen kom je verder. 
 
Ben jij 2 à-3 dagen in de week na schooltijd beschikbaar?  
Wil jij flink de handen uit de mouwen steken en tegelijkertijd heel veel leren? ........ 
Kun jij in razend tempo orders picken, verpakken en verzendklaar maken? 
 
Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Wat ga je doen?  
Werken in de backoffice, het magazijn of de winkel.  
De winkel spik en span houden – om door een ringetje te halen! 
Regelmatig je sneakers aan, want orders picken is vaak een race tegen de klok! 
 
Wat krijg je er voor terug? 
Geld. Een salaris dat past bij je leeftijd en je inzet.  
Korting op al het moois dat we verkopen. 
Natuurlijk ook vakantie uren. Als je maar regelmatig beschikbaar bent. 
Een klein enthousiast team, korte lijntjes en een leuke werksfeer. Een keer gezellig iets drinken met je 
collega’s kan altijd!  
Een baantje met een super gave werkplek in Garderen; het pareltje van de Veluwe! 
 
Wat moet je kunnen? 
De winkel spik-en-span houden. VanLoon Gemstore & More moet altijd ‘om door een ringetje te halen’ zijn. 
Parttime werken. In overleg komen we er wel uit welke uren je kunt werken. 
Bergen werk verzetten en toch gezellig blijven. 
 
Solliciteren en/of Vragen?  
Neem via de mail contact op met Ilona Lutgerink. Zij beantwoordt ze graag! 
  info@ilonaswebgems.nl 
VanLoon Gemstore & More Oud Milligenseweg 4 3886 ME te Garderen. 
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