
Doe je niets liever dan klanten een warm welkomstgevoel geven en ben je een echte people 
manager? Met 185 jaar geschiedenis in de retail is Blijdesteijn Mode Tiel een begrip in de fashion 
industrie. Voor ons prachtige modewarenhuis van 3500m2 met ruim 220 modemerken zijn wij op 
zoek naar een gastvrije en zelfverzekerde

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
Als storemanager ben je de gastvrouw/gastheer van alle afdelingen. Je hebt oog voor detail en 
signaleert snel zodat onze klanten altijd de best mogelijke service en persoonlijke aandacht krijgen. 
Je krijgt er energie van om mensen een warm welkom te bezorgen en stelt de klant op zijn gemak. 
Je hebt overzicht over de afdelingen en begeleidt klanten naar de juiste medewerker. Je neemt de 
operationele leiding met als doel een maximale omzet te behalen in een goede sfeer. Je kracht ligt in 
het coachen en begeleiden van het team dat bestaat uit 50 medewerkers.

Wij vragen:
Je bent gastvrij, veelzijdig en bereid om ervoor te zorgen dat het onze klanten aan niets ontbreekt. 
Denken in oplossingen en mogelijkheden zie jij als een uitdaging. Je bent een warme en sterke 
persoonlijkheid die stevig in de schoenen staat en die zich thuis voelt in een dynamische omgeving. 
Daarnaast voldoe je als storemanager aan de volgende criteria:
 Je hebt leidinggevende en coachende kwaliteiten;
 Je bent zeer klant- en servicegericht, open en communicatief vaardig;
 Je bent een gedreven verkoper;
 Je hebt passie voor retail en commercie;
 Je bent representatief en dienstverlenend;
 Je hebt HBO werk- en denk niveau;
 Je bent koopavonden, zaterdag en koopzondagen (±10 per jaar) beschikbaar;
 Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring.

Enthousiast?
Graag ontvangen we een recent CV met pasfoto en motivatiebrief via bram@blijdesteijn.nl.
Vragen? Neem dan contact op met Bram van Blijdesteijn op 0344-614544 
(op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend bereikbaar).
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