
 

 

 

VACATURE MEDEWERKER MATERIAALMAGAZIJN 

 

MateriaalMagazijn zoekt een voltijdse medewerker/medewerkster “communicatie & verkoop”. Je kan 
solliciteren door je motivatie en Curriculum Vitae (CV) op te sturen naar info@materiaalmagazijn.be vóór 
maandag 10 februari 2020. 

MateriaalMagazijn is dé referentie voor duurzaam, kwalitatief en avontuurlijk speelgoed dat tegen een stootje 
kan. We richten ons voornamelijk op alle speelinitiatieven, maar ook particulieren kunnen hun gading vinden 
in onze ruime aanbod. MateriaalMagazijn bvba is een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 
(VDS) die lokale speelpleinwerkingen ondersteunt bij het streven naar meer en betere speelkansen voor élk 
kind.  

Om onze grote ambities waar te maken en te groeien, hebben we hulp nodig. Daarom werven we een derde 
medewerker aan.  

 

Jouw ambitie 

Als medewerker ‘communicatie en verkoop’ maak je mee onze missie waar: meer en betere speelkansen voor 
élk kind door duurzaam, kwalitatief en avontuurlijk speelgoed aan te bieden.  

Je zal dit doen door je communicatievaardigheden te gebruiken en de eigenheid van MateriaalMagazijn ten 
volle te tonen. Je zal nieuwe klanten warm maken voor ons aanbod en de relatie met bestaande klanten 
onderhouden. Je optimaliseert onze processen om de ervaring voor onze klanten nog aangenamer te maken. 
Je brengt nieuwe creatieve ideeën binnen of bedenkt ludieke en speelse acties. Je kan onze artikelen 
vergelijken met de markt in de speelgoedsector en blijft op de hoogte van nieuwe trends in speelgoedland. Je 
zorgt ervoor dat we optimaal samenwerken met onze partner VDS. Samen met de bedrijfsleider en de andere 
medewerker sta je mee in voor de gehele werking van MateriaalMagazijn. Regelmatig zal je daarom al je 
talenten en vaardigheden inzetten om ook andere taken uit te voeren. Elke werkdag bij MateriaalMagazijn 
kan er anders uitzien.  

Samengevat kan jij  deze codewoorden perfect vertalen: marketing, accountmanagement, benchmarken en 
e-commerce. 

 

Wij zoeken iemand die … 

• Speels en avontuurlijk is  
MateriaalMagazijn staat voor avontuurlijk spelen. Je bent een speelvogel en zoekt graag het avontuur op. 
Je hebt een brede interesse voor speelmateriaal. Af en toe kan je eens goed gek doen. Je motto is dan ook 
#goegespeeld.  

• Kan samenwerken 
In team werken brengt het beste in je naar boven. Jouw talenten passen perfect bij die van je collega’s en 
zij kunnen steeds op jou rekenen. Een goede sfeer vind je belangrijk. 
#EenDagNietGelachenIsEenDagNietGeleefd. 

• Initiatief kan nemen 
Binnen je takenpakket krijg je een grote vrijheid om zelf te bepalen wat er moet gebeuren. Je neemt 
graag initiatief en je bent goed in het opstellen en beheersen van je planning. #DIY 
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• Flexibel is 
Onze verkoop vertoont duidelijke cyclussen. Je kan je flexibel opstellen tijdens piekmomenten en bij 
naderende deadlines. #FlexIsTheNewNormal 

• Klantgericht is  
Je bouwt een verbindende relatie op met onze klanten. Je weet precies wat zij belangrijk vinden en van 
ons verwachten. Nieuwe klanten vinden is voor jou een spannende uitdaging. Service verlenen doe je met 
plezier. #metdeglimlach 

• Commercieel inzicht heeft 
Je bent op de hoogte van de trends in e-commerce in ons land of hebt minstens een aanstekelijke 
nieuwsgierigheid hiervoor. Je kan alles wat we bieden met MateriaalMagazijn aan iedereen verkopen en 
neemt je collega’s mee op sleeptouw in de verkoop. Je bedenkt originele campagnes. #marketing 

• Over vlotte communicatieve vaardigheden beschikt 
Je bent een vlotte prater, maar hanteert ook een vlotte en speelse schrijfstijl. Je legt snel contact met 
klanten, online en offline. Sociale media bedien je met twee handen tegelijkertijd. #digitalnative 

• Een goede fysieke conditie heeft 
Onze jaarlijkse magazijnperiode tijdens de groepsaankoop in mei en juni hoort er gewoon bij. Die dagen 
leg je behoorlijk wat meters af in het magazijn en til je regelmatig dozen. #handenuitdemouwen 

• Ook deze vaardigheden en competenties heeft: 
− Je kan vlot gebruik maken van de applicaties van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,…).  
− Je kan overweg met Mailchimp 
− Je kan werken met Google Analytics of andere analyse tools 
− Je kan je snel inwerken in het gebruiken en beheren van onze eigen webshop en database 
− Ervaring of opleiding in verkoop en/of marketing zijn een pluspunt 
− Je kan met een bestelwagen rijden en beschikt over een rijbewijs B  
− Je bent geniaal en gek ;-) 

 

Wij bieden … 

• Een fulltime job 
Een job in een 38-uren stelsel. Je arbeidscontract is van bepaalde duur. Na 1 jaar is er de mogelijkheid 
om te verlengen of om te zetten naar een contract van bepaalde duur afhankelijk van de groei van onze 
organisatie waar jij aan zal meewerken. 

• Aantrekkelijk loon en voordelen 
Je verloning leggen we samen vast binnen het barema PC200. Je krijgt maaltijd- en ecocheques, een 
GSM-abonnement en een laptop. 

• Degelijk werkmateriaal 
Een vast bureau in ons kantoor in Gent. In deze fijne, speelse werkomgeving vind je alles wat je nodig 
hebt om jouw taken optimaal te kunnen uitvoeren.  

• De kans om mee te groeien 
MateriaalMagazijn heeft de ambitie te groeien, onze identiteit te versterken en dé referentie voor een 
avontuurlijke beleving van speelgoed te worden. Jij bouwt mee aan deze ambitie en kan ook je eigen 
takenpakket mee laten groeien.  

• Ruimte voor zelfontplooiing 
Je krijgt ruimte om jezelf te ontwikkelen en een grote vrijheid om initiatieven te nemen en projecten uit 
te werken. Je krijgt hierin de kans om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en wordt hierin 
ondersteund door onze bedrijfsleider. 

• Een unieke job in een uitstekende werkomgeving 
Je zit voortdurend tussen het speelgoed. Je werkt intensief samen met twee knotsgekke collega’s die 
voor een fijne sfeer zorgen op het kantoor in Gent centrum of in het magazijn (regio Gent) tijdens de 
laatste maanden van de groepsaankoop. Regelmatig kom je ook in contact met de collega’s van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.  
#WorkHardPlayHard #lovingmyjob 
 



Wil jij deze job? 

Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae (CV) door naar info@materiaalmagazijn.be vóór maandag 10 
februari 2020.  

Op het einde van die week krijg je van ons te horen of je wel of niet weerhouden wordt om een 
sollicitatiegesprek te doen.  

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 18 februari 2020 op ons kantoor in Gent.  
Zet deze data nu alvast in je agenda. 

Ben je geselecteerd, dan krijg je ook meteen een kleine schriftelijke opdracht mee die je dient te presenteren 
op je gesprek. 

 

Meer info nodig?  

Contacteer dan onze bedrijfsleider Emmanuel  
op 0499 38  45 87 of info@materiaalmagazijn.be  
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