
Samen mooie producten maken, met oneindig veel liefde en creativiteit. 
  
Barts is een creatief bedrijf in Amsterdam, gespecialiseerd in fashion accessoires. Met onze enthousiaste en 
ambitieuze mensen toveren we iedere dag een glimlach tevoorschijn bij onze klanten en business partners. 
Ons hart gaat sneller kloppen van mooie designs en onconventionele creaties. Met deze filosofie zijn we snel 
gegroeid en inmiddels wordt Barts door heel Europa gedragen en verkocht. Om ons sales team in Nederland 
te versterken, zijn we op zoek naar een hands on, commercieel ervaren  

sales rep NL 

Als sales representative heb je een goed gevoel voor verkoop en commercie. Je kent jouw klanten 
door en door en weet precies wat ze zoeken. Je krijgt een uitdagende, op verkoop gerichte rol. Met 
sterke communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor omzet en kwaliteit maak jij het 
verschil. Je bent veel buiten de deur, maar zal ook verkopen vanuit het hoofdkantoor in 
Amsterdam. Van jou verwachten we 100% betrokkenheid en inzet om de gestelde verkoopdoelen 
te halen door het onderhouden en laten groeien van huidige accounts en genereren van nieuwe 
business. Daarnaast houd je je bezig met het merchandisen van de collectie bij de retailers en het 
uitbouwen van het huidige klantenbestand. 

Wat we vragen: 
• Je hebt een positieve instelling met een can-do mentaliteit 
• Je bent in staat snel relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden 
• Flexibel, stressbestendig, zelfstandig en een goede teamspirit 
• Relevante ervaring in de sport- en modebranche 
• Commercieel, klantgericht en communicatief vaardig 
• Denken en werken op hbo niveau 
• In bezit van rijbewijs B 
• Woonplaats gunstig t.o.v. Amsterdam 

Wat we bieden: 
• Een fulltime baan bij een fantastisch mooi merk 
• Een fijne werkplek op een toplocatie in de Amsterdamse Houthavens 
• Dagelijks een heerlijke lunch 
• Een leuk team, héle lekkere koffie en ping pong training 
• Een lease auto 

Wil je reageren? Stuur dan je motivatiebrief en CV voorzien van een recente foto naar 
anouk.vanderburg@barts.eu 

Acquisitie op basis van onze vacatures wordt niet gewaardeerd.


