
 
 
 
 
 

Storemanager Utrecht Fulltime 
 
Guts & Gusto is een online én offline shop met de allertofste fashion, schoenen en 
accessoire. We reizen heel Europa door op zoek naar de leukste items die supertrendy en 
fashionable zijn. Je shopt onze collectie online, maar ook in onze winkels in Arnhem, Utrecht 
en Enschede. Meerdere keren per week komen er nieuwe items binnen.  
 
Voor onze winkel in het centrum van Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren fulltime (±38 
uur) Storemanager die van aanpakken weet. Weet jij als geen ander hoe je leiding moet 
geven aan een (jong) team en hoe je ervoor zorgt dat er een fijne sfeer heerst waarin 
iedereen goed kan samenwerken? Heb je een voorliefde voor mode en ben je (naast een 
goede leidinggevende) ook gewoon een fantastische collega? Lees dan snel verder!  
 
Wat je zoal gaat doen: 

• Als storemanager zorg je ervoor dat de winkel onder jouw leiding optimaal 
functioneert. Je bent verantwoordelijk voor het succes van jouw store, samen met je 
team natuurlijk! Daarnaast heb je regelmatig contact met de andere winkels en met 
het hoofdkantoor in Enschede 

• Je draagt zorg voor de personele bezetting en maakt de planning 

• Je zorgt voor de bevoorrading van de winkel  

• Je focus ligt ook op de klant: je adviseert klanten tijdens hun aankoopproces en voert 
kassawerkzaamheden uit 

• Je zorgt ervoor dat je productkennis altijd up-to-date is en bent op de hoogte van de 
laatste trends 

• Je bent altijd op de hoogte van lopende acties 

• Je komt met vernieuwende ideeën waarmee je ons, je team en misschien ook wel 
jezelf een beetje verrast. 

 
Nog steeds geïnteresseerd? Lees verder op de volgende pagina!    



Wat jij (onder andere) bent: 

• Altijd positief  

• Assertief 

• Goed in het houden van overzicht 

• Een samenwerkende leidinggevende 

• Klantgericht 

• Stressbestendig 

• Commercieel ingesteld 

• Communicatief sterk 
 

Wat de functie eisen zijn:  

• Hbo werk- en denkniveau  

• Ervaring op het gebied van leidinggeven in een servicegerichte omgeving  

• Kennis en ervaring binnen de Retail  

• Motiverende persoonlijkheid; je inspireert je team om elke dag een beetje beter te 
worden 

• Hands-on-mentaliteit  
 

"Oké, en wat krijg ik daarvoor terug?" 

• Een marktconform salaris 

• 25 vakantiedagen o.b.v. een 38-urige werkweek  

• Personeelskorting. Want zo veel leuke items om je heen de hele dag zorgt ervoor dat 
je garderobe binnen no time twee keer zo groot is, en een beetje korting is dan mooi 
meegenomen 

• Ruimte om jezelf te zijn, voor nieuwe initiatieven en ideeën.  

• Ongekend fijne en informele werksfeer 

• Legendarische Guts & Gusto feestjes 
 
Zit motiveren in je bloed en denk jij altijd een stapje verder? Solliciteer door je CV (met foto) 
en motivatie onder vermelding van 'Storemanager Utrecht' te sturen 
naar jobs@gutsgusto.com en wie weet zien we je snel! Mocht je eerst nog meer informatie 
willen, dan mag je natuurlijk ook mailen naar jobs@gutsgusto.com.  
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