
 

 

Allround Webshop Medewerker (affiniteit met ICT)  

Plaats: Pijnacker 

Functieomschrijving: 

Werk jij graag met ICT en lijkt het jou een uitdaging om de verkoop via onze webshop in 
goede banen te leiden? 
 
Estunt.nl is een webshop voor refurbished computerapparatuur. Er worden grote partijen 
gebruikte hardware opgekocht in zowel binnen- als buitenland. Deze worden vervolgens 
getest, gereinigd en waar nodig gerepareerd. Vanuit ons nieuwe magazijn in Pijnacker 
zorgen we ervoor dat alle bestellingen via de webshop in topconditie bij onze klanten 
aankomen. Ter ondersteuning van dit proces zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. 

Dit ga je doen 

• Orders verwerken en bestellingen klaarmaken. 
• Kwaliteitscontrole van zowel inkomende als uitgaande goederen. 
• Klantcontact via website in combinatie met webshop beheer. 
• Eenvoudige reparaties van hardware uitvoeren. 
• Meedenken over verbeteringen in onze werkprocessen. 

Zo ziet je dag eruit 

Na een gezamenlijk opstartmoment met een kop koffie, gaan we aan de slag met de binnen 
gekomen orders en zorg je dat bestellingen klaar worden gemaakt voor verzending. Hierbij 
is het van groot belang dat de bestelling compleet wordt gemaakt met de juiste 
toebehoren. Tussendoor komt er een levering met nieuwe voorraad binnen, die je 
afhandelt. Na een gezellige lunch, doe je een kleine reparatie aan een laptop. Eerder heb je 
van je collega geleerd hoe je de reparatie moet uitvoeren. Aan het eind van de dag ontvang 
je een positieve review over een bestelling die jij hebt afgehandeld. Yes, weer een tevreden 
klant erbij! 

Wat maakt deze baan extra interessant 

Estunt is een jong en groeiend bedrijf en dat zorgt voor veel afwisselende 
werkzaamheden. Dit betekent ook dat je fysiek orders inpakt of bijvoorbeeld onze 
producten controleert op kwaliteit. Met het oog op de toekomst zijn er 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. We werken met een klein team van 4 
medewerkers aangevuld met oproepkrachten. Binnen het team heerst 
een persoonlijke en gemoedelijke sfeer. Recent hebben we een nieuw pand gebouwd dat 
van alle gemakken is voorzien. Denk hierbij aan een fijne kantine, een grote tv waarop we 
sporttoernooien en Formule1 kijken en een koelkast waaruit we vrijdagmiddag graag een 
biertje pakken om de week mee af te sluiten. 



Functie-eisen: Dit ben jij 

• Computers & ICT zijn helemaal jouw ding. 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
• Nauwkeurig en procesgericht. 
• Communicatief vaardig en zelfstandig. 
• Je bent flexibel en kan met druk omgaan. 
• Je bent minimaal 24 uur beschikbaar, bij voorkeur 32-40 uur. 
• Woonachtig binnen een straal van 25 km van Pijnacker. 

Arbeidsvoorwaarden: Dit bieden wij 

• Werken in een hecht, informeel en gezellig team 
• Een leuke en afwisselende baan voor iemand met affiniteit voor ICT. 
• Een marktconform salaris. 
• 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband (40 uur) 
• Goede toekomstperspectieven en doorgroeimogelijkheden. 
• Korting op onze producten. 

 
Interesse? Neem contact op met Luuk Peterse.  
l.peterse@estunt.nl 


