
 

 

 

 
Werken bij Only for Men? Gewoon doen! 
Only for Men is dé herenmodewinkel voor de ‘Mannen van Nederland’. Onze ambitie? Nederland 

veroveren! Ons doel? De meest spraakmakende herenmodeketen van Nederland worden! 
 
In de 15 winkels, The Bakery en Webshop vind je alles op het gebied van fashion, lifestyle en 
meer. Een one stop-shop waarin naast een omvangrijke collectie in casual, jeans en kostuums ook 
aandacht is voor schoenen, accessoires en persoonlijke verzorging. Je vindt hier topmerken als: 
Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Scotch & Soda en Blue Industry. Op de jeansafdeling zijn PME 
Legend, Diesel en Replay te vinden. Ook voor de schoenen van Greve, Giorgio, Blackstone en 

Nubbik slaag je bij Only for Men. 
 
Functieomschrijving 
Als Storemanager in Oosterhout heb je de dagelijkse leiding over de winkel. Je bent als 
ondernemer eindverantwoordelijk voor o.a. omzet, customer service, visual merchandising, de 

dagelijkse gang van zaken en het trainen en motiveren van je collega’s. Het doel van de functie is 

het realiseren van maximale winstgevendheid waarbij je rekening houdt met geldende 
bedrijfsprocedures en richtlijnen. Je straalt gastvrijheid en kennis uit en bent ook op de hoogte 
van de laatste herenmode trends. 
 
Wij vragen: 
• Je hebt hbo werk- en denkniveau; 
• Je hebt een modieuze uitstraling en passie voor het modevak; 

• Je hebt een flexibele instelling; 
• Je bent in staat om je team op een coachende manier te begeleiden en te inspireren; 
• Je hebt ondernemings- en netwerkvaardigheden en bent commercieel ingesteld; 
• Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van KPI’s; 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• Je hebt minimaal enkele jaren ervaring als manager in de herenmode. 

 

De volgende competenties zijn een must: 
• Commercieel vermogen; 
• Leidinggevende capaciteiten; 
• Mondelinge communicatie; 
• Klantgerichtheid; 
• Inlevingsvermogen. 

 
Wij bieden: 
• Een passend salaris kijkend naar je ervaring; 
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling; 
• Een ongekend goede werksfeer; 
• Doorgroeimogelijkheden; 
• Personeelskorting; 

• Een bonusregeling; 

• Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, ongeacht hoe lang je bij ons in dienst bent. 
 
Laat zien wat je kunt! Woon jij in de directe omgeving en heb jij interesse en de drive? Graag 
nodigen wij jou uit om te solliciteren. Solliciteren kan via: www.werkenbijonlyformen.nl  

 

http://www.werkenbijonlyformen.nl/

