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Vacature Webshop Medewerker 
 
Een leuke baan, dicht bij huis met een flexibel rooster in een leuk klein team. 
fairair is een bedrijf wat zich bezighoudt met ‘gezonde lucht’.  
Meer dan 94% van onze tijd bevinden we ons binnen. We wassen, koken, maken schoon, 
douchen, en stoten CO2 uit. Het binnenklimaat kan hierdoor 4 tot 7 keer meer vervuild zijn 
dan de buitenlucht. En we weten inmiddels hoe het met de buitenlucht is gesteld.  
Je hebt als mens frisse schone lucht nodig om goed te functioneren en om (grote) 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Allergieën, Astma, COPD en hart- en vaatziekten 
kunnen het gevolg zijn. Deze vervuilde lucht moet worden afgevoerd en worden vervangen 
door frisse gefilterde lucht van buiten.  
Want wie niet (juist) ventileert, betaalt met zijn gezondheid (bron: longfonds) 
 
fairair levert producten en diensten om het binnenklimaat op kantoor en thuis gezond te 
houden. 
 
 
Werkzaamheden: 
Als allround webshop medewerker handel je leveringen af en zorgt dat onze producten 
verzendklaar in het magazijn liggen. Je print de orders en labels om vervolgens de 
bestellingen verzendklaar te maken. Je zorgt voor het ordelijk houden van het magazijn en je 
signaleert op tijd welke producten besteld moeten worden. Je registreert en behandelt de in- 
en uitgaande goederen. Af en toe wissel je van pet. 
 
Wat bieden wij: 
- Een gezellige flexibele werkomgeving 
- Informele werksfeer 
- Goede begeleiding, 
- Ruimte voor initiatief 
- Een markt conforme vergoeding  
- Een goed gevulde snoep pot en fruitmand 
 
Wat zoeken wij:  
- Een gedreven, leergierige aanpakker 
- Verantwoordelijk. Afspraak is afspraak 
- Zelfstandig, nieuwsgierig, en in een team kunnen werken 
- Communicatief goed, service gericht en enthousiast 
- Stressbestendig en staat open voor nieuwe dingen 
- Verzorgd en representatief 
- Je werkt netjes en laat je werkomgeving opgeruimd achter als je afsluit. 
 
Naast deze eigenschappen; 
- is het een pré als je je rijbewijs hebt 
- is een computer een bekend apparaat en weet je je met MS Office prima te redden. 
- Heb je een MBO denk -en werkniveau 
- Ben je de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift 
- Minimum leeftijd 18 jaar 
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Beschikbaar op 4 a 5 dagdelen  

• Gemiddeld 4 tot 5 uur op Maandag tussen 8:00 uur en 14:00 uur 

• Gemiddeld 4 tot 5 uur op Dinsdag tussen 8:00 uur en 14:00 uur 

• Gemiddeld 4 tot 5 uur op Woensdag tussen 8:00 uur en 14:00 uur 

• Gemiddeld 4 tot 5 uur op Donderdag tussen 08:00 uur en 14:00 uur 

• Gemiddeld 4 tot 5 uur op Vrijdag tussen 08:00 uur en 14:00 uur 
 
 
De werktijden zullen grotendeels bepaald worden door de hoeveelheid orders die verwerkt 
moeten worden. Je bent zelf flexibel om de tijden te bepalen op de beschikbare dagdelen. 
 
 
Stuur je CV en motivatie naar info@fairair.eu o.v.v. ‘Sollicatie” 
 
 
 
Locatie: Waarderpolder Haarlem 
 
 
Contactinformatie fairair 
 
Email: info@fairair.eu 
WhatsApp: 06 - 50 21 26 82 
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