
Medewerker Customer Service bij Mason Garments 

Voor ons Marketing/Sales team zijn wij per direct op zoek naar een Customer 
Service medewerker. Onze ideale Customer Service medewerker is gemotiveerd 
een bijdrage te leveren aan het succes van onze organisatie. Jij laat hierbij de 
beste (eerste) indruk achter zoals onze (potentiële) klanten van ons gewend zijn. 
Jij houdt van afwisseling en kan goede klantenservice geven per email of via 
social media. Mason Garments hanteert hiervoor hoge normen, zelf wil je toch 
ook perfect geholpen worden? 

Ingang: Per direct  
Opleidingsniveau: MBO/HBO  
Aantal uren per week: 30 - 40 uur  

Belangrijkste taken tijdens jouw werkdag:  

- Verantwoordelijk voor email en online communicatie met klanten 
- Verwerken van retouren en manco’s 
- Het bieden van ondersteuning mbt. de webshop 

Jouw profiel:  

- Je hebt MBO+/Hbo werk –en denkniveau 
- Je ben enthousiast gebruiker van verschillende sociale media 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en 

geschrift 
- Je hebt inlevingsvermogen, bent flexibel en stressbestendig, 
- Als teamplayer neem jij je eigen verantwoordelijkheid en ben je deel 

van de Mason Garments familie 
- Ervaring binnen logistiek of Customer Service is een pré 
- In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer 

Wat bieden wij?  

• De mogelijkheid om veel werkervaring op te doen in een snelgroeiend 
bedrijf 

• Een salaris dat past bij de functie en je achtergrond 
• Reiskostenvergoeding 
• 25 vrije dagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband) 
• Veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling 
• Een informele en dynamische werksfeer in een inspirerende omgeving 
• Een uitbreiding van jouw schoenen collectie 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Reageer dan door 
een mail te sturen naar jobs@masongarments.com en stuur jouw motivatie en 
curriculum vitae mee! TIP: Noem in je motivatie voorbeelden van jouw ervaring 
met de punten genoemd onder ‘Jouw profiel’.  


