
 

Magazijn medewerker GT Fashion Group (ZILCH, Cloud9, Antoon en Bakery Ladies) 
Parttime: 24 uur 

Standplaats: Weesp 

 
Het bedrijf 
GT Fashion Group is een modebedrijf gevestigd in Weesp. We voeren de merken ZILCH, CLOUD9, Bakery Ladies 
en Antoon.  Zilch is een vrouwelijk, speels en kleurrijk dameskledingmerk. Cloud9 is ons broekenmerk voor 
dames en Antoon Basics is onze basislijn voor heren. Bakery Ldies is een jong merk, dat zich richt op 
dameskleding van een hoge kwaliteit stoffen met karakteristieke kleurrijke prints of juist een wat meer 
sportieve look. 
 
Wij zijn een platte organisatie met een informele bedrijfscultuur. ZILCH,  CLOUD9 en Bakery Ladies worden 
verkocht in de eigen Brand Stores, via onze webshop en aan retailers in Europa. Antoon heeft eigen Brand 
Stores in Nederland en wordt ook verkocht via de webshop.  
 
Weet je van aanpakken en werk je graag in de logistiek? Woon je in Weesp of in de directe omgeving? Dan 
zoeken wij jou!  

 
Wat ga je doen?  

In deze functie ga je onder andere bezighouden met:  

• picken & packen van goederen  

• Inrichten en op orde houden van het magazijn  

• Versturen van samples collecties naar agenten 

• Ad hoc werkzaamheden  

 
Wat vragen wij? 

Jij voldoet aan de volgende functie-eisen:  

• Jij kunt fysiek middelzwaar werk aan  

• Jij beheerst de Nederlandse goed  

• Jij hebt basis kennis Engels 

• Jij beschikt over een rijbewijs   

• Jij kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren  

• Jij hebt goede beheersing van MS Office 

• MBO werk en denkniveau  

• Kennis van  Becosoft /Fashion Pro (pre) 

• Jij bent accuraat en zorgvuldig 

 
Wat bieden wij? 

• Een informele werksfeer 

• Kledingbudget + aantrekkelijke personeelskorting op onze kledingmerken 

• Inspirerend en kleurrijk team 

• Marktconform salaris 

• Regelmatig gezellige borrels na het werk! 



 

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen in het profiel? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet, voorzien 
van een actueel cv en een specifieke motivatie. Dit kan door een mail te sturen naar Monique Kok, 
jobs@zilch.nl. 
 

 


