
 
 

 

 
MAGAZIJNMEDEWERKER (M/V) TE DEINZE 

 

Met haar Brick & Click business model vormt Hairco sinds 2017 een nieuw en vernieuwend 
concept in de professionele hair care industrie. Wij zijn op dit moment aanwezig in de Belgische 
markt met 10 winkelpunten in Vlaanderen en Wallonië en zijn volop bezig om ons netwerk van 
eigen stores en franchisefilialen uit te breiden. Onze focus ligt hierbij bewust en uitsluitend op de 
professionele kapper en barbier. Daarnaast veroveren wij ook het hart van de kapper online via 
onze state-of-the-art webshop!  Op deze manier willen wij dé referentie blijven voor alle kappers 
en barbiers in België.  

Voor de uitbouw van ons magazijn te Deinze, en de online & offline goederenstroom, zijn wij op 
dit moment dringend op zoek naar een vlotte, hands-on magazijnier(m/v):   

TAKEN 

• Assistentie bij het lossen van vrachtwagens 

• Receptie van de inkomende goederen, goederencontrole 

• Goederen op de correcte stockplaats plaatsen 

• Picken en versturen van web- en teleorders voor klanten 

• Picken en versturen van goederen voor onze winkels 

• Stocktellingen 

• Samen met je collega’s instaan voor een ordelijk en net magazijn. 

 

 

PROFIEL   
Je beschikt over een eerste relevante ervaring als magazijnier, en hebt een degelijke kennis van 
warehouse processen, systemen en kan overweg met basis software. 

Als persoon ben je hands-on, neem je graag initiatief, hou je van structuur, denk je 
probleemoplossend, ben je stressbestendig, en weet je steeds het overzicht te bewaren.  

Verder ben je een enthousiaste teamspeler, en streef je ernaar om samen met je team 
gemotiveerd het Hairco magazijngebeuren naar een hoger niveau te tillen. 

We houden van positief ingestelde medewerkers met een vlotte persoonlijkheid.  

Kennis van het Nederlands is een must, kennis van het Frans is een grote plus! 

     



 
 

 

AANBOD  
Wij bieden je een gevarieerde functie in een sterk groeiend bedrijf. Je komt terecht in een jonge, 
dynamische werkomgeving waar collegialiteit, integriteit, passie en persoonlijke ontwikkeling 
centraal staan. Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen is de basis. Wij bieden je 
een marktconform salarispakket aangepast aan je ervaring en expertise.. Je vindt Hairco in 
Deinze, dus makkelijk bereikbaar zonder files! 

 
INTERESSE?  
Herken je jezelf in deze omschrijving? Aarzel dan niet en stuur je cv en motivatiebrief per e-mail 
naar jobs@hairco.be. We maken graag kennis met je in onze kantoren te Gentsesteenweg 190 in 
9800 Deinze! 
 
 
 
 
 
 
Enkel rechtstreekse kandidaturen worden in overweging genomen.  
 
Interimkantoren, gelieve zich onthouden. 
 
 


