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Vacature Showroom Manager 
 

Sinds 2006 opereert onze opdrachtgever als mode agentschap in de Nederlandse en 

Belgische markt, vanuit een prachtige showroom in Amsterdam Noord. De merken 

die onze opdrachtgever vertegenwoordigt zijn innovatief, fris en verrassend met de 

juiste edge, en bevinden zich in het middenhoog- en hoogsegment.  

Als showroom manager bij onze opdrachtgever ben je een ware duizendpoot: je bent 

een belangrijk gezicht voor het bedrijf en verantwoordelijk voor alles wat er in het 

gebouw gebeurt. Je organiseert evenementen en houdt nauwkeurig administraties bij. 

Daarnaast onderhoud je de contacten met onder andere toeleveranciers, merken, 

klanten en PR bureaus.  

 

Verantwoordelijkheden: 

 

 Showroom beheer  

Binnen het gebouw ben jij de baas. In samenwerking met het hele team, zorg jij 

ervoor dat bezoekers en klanten in een warm bad terecht komen en het team lekker 

kan werken. 

 

o De showroom ziet eruit om door een ringetje te halen. 

o Zowel de kantoren, de opslag en als fotostudio zijn altijd 

georganiseerd, schoon, opgeruimd. 

o Je verzorgt de food & beverage. 

o Je delegeert en controleert de notulering van de wekelijkse team 

meetings. 

o Je beheert de relaties met onze toeleveranciers en bent 

verantwoordelijk voor een efficiënte inkoop van alle 

kantoorbenodigdheden. 

o Je bent verantwoordelijk voor je eigen budget en zorgt ervoor dat alle 

facturen worden gecontroleerd en afgetekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 Samples 
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Je bent verantwoordelijk voor alle bewegingen van de samples. Je onderhoud de 

contacten met de merken, PR bureaus, pers/ stylisten en vervoerders. Binnen de 

showroom, tijdens beurzen en op sample sales houd jij het overzicht op alle sample 

bewegingen en de bijbehorende administratie. 

 

o Je verzocht de ontvangst en het paraat maken van de sample 

collecties. Dit houdt in uitpakken, checken, prijzen, stomen en 

merchandisen in samenwerking met de sales teams.  

o Je houdt de voorraad administratie bij van de samples. 

o Je werkt nauw samen met de merken en ons finance team, met 

betrekking tot de levering en facturatie. 

o Je managed en administreert de sample uitleen. Hiervoor werk je 

samen met de PR bureaus, pers, stylisten en retailers. 

 

 Automatisering/IT 

Je zorgt ervoor de het team efficiënt en probleemloos kan werken en zorgt voor de 

aanschaf en onderhoud van alle hard –en software van het bedrijf. 

 

o Je verzorgt de vaste en mobiele telefonie abonnementen. 

o Je installeert de computers, telefoons, benodigde software en de 

diverse accounts het team en nieuwe personeel. 

o IT problemen worden door jou zelf, of in samenwerking met 

leveranciers/ onze externe IT beheerder snel opgelost. 

o Je beheert en update de klantendatabase. 

o Je bewaakt het budget en zorgt continue voor de beste deals. 

 

 Administratie 
Je verzorgt volledig en nauwkeurig de administratie van alle in -en uitgaande goederen 

en de post. 

o Ontvangst en distributie van alle binnenkomende post. 

o Sample pakbonnen en andere inkomende goederen worden gechecked, 

afgetekend en gearchiveerd. 

o Sample facturen worden gecontroleerd en doorgestuurd naar finance. 

o Sample en voorraadbeheer. Je houdt de volledige administratie bij. 

o Alle facturen van toeleveranciers worden gecontroleerd, afgetekend en 

doorgestuurd naar finance.  

o Je doet de loonadministratie van stagiaires en personeel op urenbasis, in 

samenwerking met onze accountant.  

 

 

 

 

 Organisatie & begeleiden van beurzen en events. 

Je organiseert zelfstandig, in samenwerking met het team, alle evenementen van onze 

opdrachtgever. Dit zijn in ieder geval: 
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o 2 keer per jaar de Modefabriek  

o 2 keer per jaar de Sample Sale op een externe locatie. 

 

 PR 

o Je beheert de mailinglijsten en verstuurt de mailings 

o Je ondersteunt social media, waar nodig. 

o Je onderhoudt de contacten met grafisch ontwerpers en de drukkerij. 

 

 Management en algemene ondersteuning 

De organisatie van de showroom doe je nooit alleen. Jij zorgt ervoor dan het hele team 

staat voor wat we als New Market zijn en uitstralen.  

o Denk aan: gemerchandisede showrooms, opgeruimde bureaus, bezoekers 

worden netjes ontvangen, de huisstijl wordt op de juiste manier gebruikt, 

notulen worden op tijd gemaakt en zo verder. 

o Je krijgt de verantwoordelijkheid over de werving, selectie en begeleiding van 

onze stagiaires.  

o Je boekt de reizen voor het team. 

o Je ondersteund sales back office, wanneer nodig. 

 
 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je cv naar gitte@sempeople.nl 

of bel gerust voor meer informatie naar Gitte 0646350817.  

 

 


