
Ben je op zoek naar een baan en heb je affiniteit met mode? Klik dan hier op de vacature van spruyt 
&Ko Stijladviseur in Utrecht 
 

spruyt &Ko Stijladviseur (zondag) m/v 
 
Functie-omschrijving 
Ben je een sprankelende persoonlijkheid met stijlgevoel? Straal je energie en passie uit en streef je 
ernaar om met jouw servicegerichtheid onze gasten te verrassen met het beste stijladvies? 
 
Doel van de functie 
Als Stijladviseur biedt je vanuit toewijding, positiviteit en kennis eersteklas service op het gebied van 
trends, collectie, styling en pasvorm. 
 
Je taken als Stijladviseur: 
• onze gasten een warm welkom bieden en hen thuis laten voelen bij spruyt &Ko 
• inspireren met jouw stijladvies en gedegen kennis van de collectie 
• met optimale servicegerichtheid zorgdragen voor een winkelbeleving met de juiste spruyt &Ko -
uitstraling; 
• voorraad van de boetiek op peil houden; 
• mede monitoren van omzet en voortgang van de boetiek 
• signaleren en oplossen van eventuele problemen. 
 
Je bent een Stijladviseur met: 
• minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een commerciële opleiding 
• positieve en sprankelende persoonlijkheid die geniet van klantencontact en het geven van 
stijladvies 
• je kan goed luisteren en bent flexibel met betrekking tot inzetbaarheid op koopavonden en in de 
weekenden 
• goede beheersing van Nederlandse taal 
 
Waar 
Spruyt &Ko is een damesmodeboetiek gevestigd in een prachtig monumentaal pand  in de oudste 
winkelstraat van Utrecht met uitzicht op de dom . We zijn een jonge en informele start- up waar je 
veel verantwoordelijkheden krijgt en ruimte om dingen gedaan te krijgen. spruyt &Ko verkoopt 
een mix aan unieke merken en accessoires. We inspireren en ontzorgen onze klant met 
persoonlijke stijladvies in de winkel.   
 
Wat bieden we jou 
Wij bieden een uitdagende functie bij een dynamische en informele start - up. Het salaris is 
marktconform . 

 Veel veratwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeen en inbreng 

 Een super locatie in hartje Utrecht.  

 Jouw mening en en ideeen doen er toe, maak jij het verschil !? 
 
Enthousiast geworden? 
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV (bij voorkeur in PDF en inclusief pasfoto). 
kathelijne@spruytenko.nl  

mailto:kathelijne@spruytenko.nl

