
 
 

 

Allround klantenservice & kantoormedewerker 
 
 
Weet jij veel van huisdieren, boerderijdieren en het buitenleven en kom jij graag in contact 
met andere mensen dan is dit de afwisselende baan voor jou! 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Online Winkelstraat Nederland, een jong en snelgroeiend bedrijf in de e-commerce.  
In onze 3 webwinkels verkopen wij van alles voor dieren maar ook tegen ongedierte. Ook 
verkopen wij diverse artikelen voor je tuin, wei, huishouden en auto. Kortom een allround 
winkel die dagelijks meer dan 1000 pakketten verstuurd naar vooral Nederland en België. 
 
Wat ga je bij ons doen? 
Je helpt onze klanten met alle vragen en problemen via mail, chat, telefoon en andere 
digitale wegen. Ook help je mee aan het onderhoud van de website, plaats je af en toe 
producten en help je mee in een leuk team om allerhanden klussen aan te pakken op ons 
kantoor waaronder contact met leveranciers. Samen met je collega’s in het magazijn zorg je 
dat onze klanten zo goed en snel mogelijk bediend worden.  
 
Wie ben jij? 
Het maakt ons niet uit wie jij bent: man, vrouw, jong of oud. Ook je opleiding is niet van 
belang, enkel een pre. Waar we wel naar kijken is je enthousiasme, kennis van onze 
producten, je computerkennis en goede beheersing van de Nederlandse taal. Ook kan je 
makkelijk en snel schakelen tussen verschillende projecten en software. Je leert graag bij en 
staat open voor nieuwe kennis.  
De functie is zowel parttime als fulltime in te vullen, overdag, in de avonden en in de 
weekenden. Flexibiliteit is af en toe zeker nodig maar ook je voordeel. Je kan dit werk dus 
ook prima combineren met een opleiding of gezin. 
 
Wat krijg jij van ons? 
Wij bieden een leuke afwisselende baan met flexibele werktijden in een jong en gedreven 
team. Je salaris hangt helemaal van je leeftijd en ervaring af.  
 
Ok, ik ga ervoor! 
Solliciteer dan snel door een motivatiebrief en CV te mailen naar sollicitatie@owsn.nl en wie 
weet start jij snel bij ons in deze gevarieerde functie.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


