
Ben je net zo bevlogen als Katja en het team van return to sender om impact te maken. Heb je een hands-
on mentaliteit en altijd al een ondernemende, commerciële functie geambieerd in een social enterprise? 

Wij zoeken per eind januari een Administratief Medewerker voor return to sender!

Je werkt samen met meerdere collega’s in het team van Return to Sender. Je vindt het leuk om alle taken 
rondom het ordermanagement en klantenservice te vervullen. Je hebt veel contact met onze klanten, 
retailers en onze logistieke partner om er voor te zorgen dat onze producten op tijd en naar tevredenheid 
geleverd worden. Dit alles in 3 dagen per week. Locatie Amsterdam.
Dit is een tijdelijke functie ivm zwangeschapsverlof. Je start eind januari t/m eind mei 2022.

je taken bestaan uit:

- Ordermanagement (orderbewaking, klant orders doorzetten, shop-in-shops managen, voorraadcheck)
- Klantenservice (retouren, klantvragen, orders plaatsen, informeren nieuwe winkels, informatie sturen 
 nieuwe klanten)
- Facturatie
- Spil in het web met onze logistieke partner

return to sender richt zich op werkgelegenheid verschaffen voor vrouwen in de armste regio’s van 
de wereld. Door eerlijke en leefbare lonen en goede werkomstandigheden te bieden, kunnen deze 
vrouwen voor zichzelf en hun gezin zorgen. Zij maken de mooiste producten ism onze designers, die 
return to sender doorverkoopt in Nederland en Europa. Hoe meer producten we kunnen verkopen, 
hoe meer vrouwen we kunnen helpen.

functie profiel 
tijdelijke administratief medewerker  

(ivm zwangerschapsverlof)

“In 2006 heb ik return to sender opgericht. Tijdens de vele reizen die ik maakte, 
ontdekte ik dat de allerarmsten van de wereld soms bol staan van ambitie. Het ontbreekt 
ze niet aan wil of talent maar aan kansen en mogelijkheden. Naast armoede zag ik ook 
prachtige projecten en zo ontstond, tijdens een reis voor BNN naar India, het idee voor 
return to sender: eerlijke handel als de motor achter duurzame ontwikkeling.”

Vind jij het leuk om in een klein team te werken, veel verantwoordelijkheid 
en vrijheid te hebben en vooral om impact maken?

Ben jij degene die we zoeken?  

Neem dan contact op met Liesbeth Reeuwijk
liesbeth@returntosender.nl 


