
  

 

ONLY PLAY 

 

SALES REPRESENTATIVE 

 

Locatie: Amstelveen 

Sluitingsdatum: 30-6-2018 

 

Als onderdeel van het Deense modelabel “ONLY” brengt ONLY PLAY een combinatie van fashionable sport- en 

vrijetijdskleding. In elke collectie worden de beste kwaliteiten, functionaliteit en vrouwelijke details gecombineerd 

met de laatste fashion en sporttrends voor een zeer scherpe prijs. 

ONLY PLAY is onderdeel van het Deense modehuis BESTSELLER. BESTSELLER is een plek waar jouw passie 

voor fashion en jouw commerciële mindset de basis van jouw carrière vormen. 

Voor de verkoop van ONLY PLAY zijn wij opzoek naar een: 

SALES REPRESENTATIVE (30.4 – 38 UUR P/W) 

BESTSELLER staat voor innovatie, inspiratie en een samenwerking met mensen met dezelfde energie en drive. Als 

onderdeel van een jong en ambitieus salesteam ben je verantwoordelijk voor de verkoop aan de klanten van ONLY 

PLAY. Tevens bepaal je samen met je collega's de samenstelling van de collecties. 



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN ZULLEN O.A. BESTAAN UIT: 

 Maximaliseren van de verkoop van ONLY PLAY vanuit de showroom van het SBC  te Leusden en op de 

weg 

 Budgettering en optimaliseren distributiebeleid 

 Genereren new business 

 Relatiebeheer: wekelijks telefonisch contact met je klanten en frequent winkelbezoek en kansen voor 

replenishment maximaliseren 

 Identificeren groeistrategieën binnen huidige accounts 

 Voorraadbeheer en orderadministratie 

 Bijwonen collectiemeetings in Nederland en op ons hoofdkantoor in Denemarken 

 Styling showroom 

JOUW PROFIEL 

 Verkopen zit in jouw bloed, je bent van nature commercieel ingesteld 

 Gemotiveerd, oog voor detail en een resultaatgerichte instelling 

 Uitstekend cijfermatig en analytisch vermogen 

 Can do mentaliteit en in staat snel te leren 

 Kennis van de sportmode-industrie en een ambassadeur willen zijn voor het merk 

 Affiniteit met sport en lifestyle 

 In staat snel relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden 

 Kunnen fungeren als sparringpartner voor de klanten 

 1 – 3 jaar commerciële/ sales ervaring 

 HBO denk- en werkniveau 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift 

THE PACKAGE 

BESTSELLER staat garant voor een goede werksfeer, doorgroeimogelijkheden en fijne (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden. Denk onder andere aan shoppen met hoge korting op kleding, accessoires en schoenen, dagelijks 

verplicht een half uur genieten van een overheerlijke verse lunch, sporten met belastingvoordeel, onvergetelijke 

company events en leuke VRIJMIBO’s ! 

Om jouw vaardigheden te blijven ontwikkelen, biedt BESTSELLER diverse trainingen en cursussen aan. 

GEINTERESSEERD? 

We horen graag van je! Solliciteren kan middels de “Solliciteer” link onderaan deze vacature. 

OVER BESTSELLER 

BESTSELLER vertegenwoordigt de dames labels VERO MODA, NOISY MAY, Y.A.S, VILA, OBJECT 

COLLECTORS ITEM, SELECTED FEMME, ONLY, ONLY PLAY, JACQUELINE de YONG, JUNAROSE, 



 

ONLY CARMAKOMA, PIECES, en MAMALICIOUS, de herenlabels JACK & JONES, ONLY & SONS, FIRST en 

SELECTED HOMME, het tienerlabel LMTD en het kinderlabel NAME IT. 

THE BRAND 

With a combination of training and leisure, ONLY PLAY completes an enjoyable workout. In each collection, 

supreme functionality, great quality and feminine details are combined in a powerful mix of the latest fashion and 

sportswear trends. Fun, movement and engagement are essential key words for the ONLY PLAY identity and our 

creative, playful mindset leaves you with endless combinations for styling your training at a fair price. 

 

 

SOLLICITEER  
 

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1287&departmentId=19165&ProjectId=151903&MediaId=6

