
 

 

Kinderboekhandel Pardoes is al meer dan 20 jaar de referentie in Mechelen. Gevestigd in het oude 

stationsgebouw Nekkerspoel, biedt de boekhandel kinder- en jeugdboeken aan voor kinderen van 0 tot 16 jaar. 

In onze winkel en online vind je een breed en actueel aanbod van prentenboeken, leesboeken, strips en 

spelletjesboeken. We ondersteunen ouders en leerkrachten graag met advies op maat, en organiseren leuke 

voorleesmomenten en workshops in de winkel. Daarnaast organiseert Pardoes ook boekenbeurzen op scholen. 

In november ondergaat de kinderboekhandel een volledige metamorfose met o.a. een volledig nieuwe inrichting 

waarbij letters, boeken en leesplezier centraal zullen staan.    

Voor de uitbreiding van ons  team zoeken we een enthousiaste collega: 

Winkelmedewerker 

 

Je verantwoordelijkheden:  

• Als eerste aanspreekpunt help je klanten met plezier verder in hun zoektocht naar het perfecte boek 

• Een optimale beleving bij de klanten garanderen door de winkel op een aantrekkelijke en 

georganiseerde manier in te richten 

• Uitvoeren van administratieve zaken zoals mails beantwoorden, facturen opmaken,... 

• Beschikbaar stellen van de nieuwste boeken op de webshop 

• Bestellingen opvolgen die via de webshop binnenkomen. Ieder pakketje tover je om tot een waar 

cadeau 

• Toezien op de orde en de netheid in de winkel 

 

Wat verwachten we?  

• Passie voor (kinder)boeken 

• Klanten stel je op de eerste plaats. Je doet er alles aan om hen op een gepaste manier te informeren 

door ze mee te nemen in de wonderlijke wereld van de mooiste kinderboeken 

• Efficiëntie draag je hoog in het vaandel 

• Zelfstandig werken en oog voor detail 

• Sterke communicatievaardigheden 

• Binnen het team toon je betrokkenheid en stel je je op als een teamplayer 

• Kennis van het Office-pakket (Word, Excel, Outlook,…) is een must 

• Ervaring met Wordpress is een plus, maar geen vereiste 

• Flexibele ingesteldheid en op zoek naar een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling. Ook weekendwerk 

schrikt je niet af 

 

Ons aanbod 

Pardoes kiest voluit voor het creëren van een inspirerende werkomgeving op een unieke locatie, het historisch 

pand Mechelen-Nekkerspoel. Als werkgever zetten we voluit in op werkgeluk, door integer samenwerken te 

combineren met een marktconforme verloning en een goede work-life balans na te streven.  

 

Geïnteresseerd om deel uit te maken van ons dynamisch en enthousiast team? Bezorg snel je cv met 

motivatiebrief aan jobs@boekhandelpardoes.be 
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