
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat zal jij doen 

 

Als magazijnbediende bij Hairco ligt de receptie van inkomende goederen tot de verzending van de uitgaande 
goederen van ons assortiment professionele producten letterlijk in jouw handen!  

Jouw uitdaging bestaat er in om de inkomende en uitgaande goederenstroom op een vlotte en nauwkeurige 
manier te laten verlopen, samen met het team.  

Dit proces start bij het assisteren bij het lossen van de vrachtwagen, het ontvangen, controleren en in stock 
plaatsen van inkomende goederen. Daarnaast sta je ook in voor de uitgaande goederenflow, dat bestaat uit het 
picken, scannen en zorgvuldig verpakken tot het klaarzetten van de verzending van de goederen naar onze 
professionele klanten en winkels.  

Verder ben je mee verantwoordelijk voor de correctheid van de stock. 

 

Wie ben jij 

 

" Idealiter heb je relevante ervaring met magazijnwerk binnen een B2B omgeving; 

" Je bent gebeten door orde en netheid en houdt ervan om de zaken nauwgezet af te werken; 

" Je bent een teamplayer en helpt graag een handje mee met je collega’s; 

" Je hebt geen fysieke klachten gezien je de hele dag in de weer bent; 

" Oog voor detail en kwaliteit, flexibiliteit en stressbestendigheid zijn jouw betere competenties; 

" Enige computerkennis en kennis excel is een must; 

" Je beheerst de Nederlandse taal heel goed.

Werken kun je overal, bij Hairco combineer je werk met plezier 

 

Bij Hairco gaat het hard! Ondertussen verovert Hairco al 5 jaar de markt van de professionele 
kapper met haar 13 winkels. Onze ambitie is om binnen een 2-tal jaar 23 belevingswinkels in 
Vlaanderen en Wallonië te hebben en een derde van onze omzet te realiseren met de webshop. 
Daarom gaan we op zoek naar een hippe Magazijnbediende (M/V) voor ons centraal magazijn  
te Deinze. 

 



 
 
 
           

 

 

 

 

Wie zijn wij 

 

Als snelgroeiende onderneming met een brand new business model ‘Brick & Click’, is Hairco dé unieke 
groothandel voor elke professionele kapper. We willen de kapper informeren, inspireren, educeren en hun hart 
online veroveren met onze state-of-the-art webshop www.hairco.com. 

Onze aankoopafdeling is snelgroeiend en daarmee ook één van de hoekstenen van onze organisatie. We werken 
samen als een hecht team om Hairco naar de next level te brengen. 

 

 

Wat kan dit voor jou betekenen 

 

" Een sterkgroeiende KMO, met een work-hard-play-hard spirit; 

" Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen waar je je stempel kan drukken; 

" Glijdende uurregeling met 26 vakantiedagen – wij starten op vrijdagmiddag met ons weekend J; 

" Mooi salarispakket met tal van extralegale voordelen; 

 

Word jij part of this team? 

 

Dan ontvangen wij heel graag jouw cv via jobs@hairco.be 
 
En daarna maken we graag kennis met jou in onze kantoren:  
Gentsesteenweg 190 in 9800 Deinze! 
 

Website 

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 

 


