
Vacature ondernemer (m/v) damesmode 

 

Wil je van de gebaande paden af, en zoek je meer zelfstandigheid en ondernemerschap? Dan is deze 

vacature iets voor jou. 

Voor jonge studenten zijn er goede mogelijkheden om bestaande modewinkels over te nemen. Door 

opvolgingsproblematiek bij goed renderende modezaken liggen er mooie kansen. Door opgedane 

kennis toe te passen in modezaken met toekomst ontstaan win-win situaties voor TMO studenten. 

Oud-eigenaren zijn graag bereid om te zorgen voor een goede overdracht en bieden starters een 

mooie springplank met een prachtig track-record en mooi klantenbestand. Financiering realiseren 

gaat dan gemakkelijker en vaak wil de verkoper ook een duit in het zakje doen.  

Je hoeft niet vanaf scratch een winkel op te bouwen maar stapt op een lopende trein. De verkoper 

vindt een goede opvolger die vaak verder gaat waar de verkoper eindigde. Gedurende een 

overdrachtsperiode werk je samen aan een goed perspectief voor de toekomst, waarna je echt op 

eigen benen verder onderneemt. Je bent dan actief van inkoop tot marketing, van verkoopvloer tot 

magazijn en beurs, het hele spectrum van de mode.  

Wie ben jij? 

- Heb je altijd al zelf aan het stuur wilt zitten? 

- Ben jij ondernemend van aard? 

- Ben je een zelfstarter en teamspeler? 

- Heb je kijk op mode en retail? 

- Ben jij in staat om klanten te binden en te verleiden? 

- Vind jij de verkopen leuk, maar vind je de inkoop net zo spannend? 

- Kun jij een verkoopteam motiveren en inspireren? 

- Ben je resultaatgericht, analytisch en kritisch? 



Wat bieden wij? 

- Dé mogelijkheid om ondernemer (m/v) te worden met een toonaangevende modewinkel; 

- Een daarbij behorend sterk en koopkrachtig vast klantenbestand; 

- Een evenwichtig samengesteld merkenpakket, met goede afweging tussen rendement en 

modiciteit, afgestemd op de klant; 

- Een sterk team van mode-adviseurs, die graag samen met jou verder werken aan het vervolg 

van de onderneming; 

- Een uitgekiend en concreet marketingplan om de verkoop te ondersteunen; 

- Contact met de verkoper en begeleiding bij het opvolgingstraject; 

- Ondersteuning bij het opzetten van een businessplan en de zoektocht naar financiering; 

Wie zijn wij? 

- Management Centrum adviseert ondernemers in het MKB en is specialist in modische  retail; 

- Ons relatienetwerk kent mooie, interessante ondernemingen in de mode; 

- Wij bemiddelen in overname en opvolging bij onze klanten; 

Wat zoeken wij? 

- Een motivatiebrief met duidelijke argumenten waarom jij de juiste kandidaat bent; 

- Een C.V. dat past bij een ondernemer in spé; 

Inspiratie 

- https://www.contactnoord.nl/nieuws/algemeen/138537/iris-hulsteijn-23-zet-visser-mode-

voort- 

- https://mode.werkindewinkel.nl/nieuws/iris-hulsteijn-jong-ambitieus-en-nu-al-eigenaar-van-

een-modezaak 

- https://www.youtube.com/watch?v=qjm6oghmGEQ 

Geïnteresseerd? 

Mail je vragen en/of CV en motivatiebrief naar marc@mancen.nl.  
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