
COTTONCAKE is een concept store en café in één in 
Amsterdam. Waar mensen zich thuis voelen en altijd 
weer verrast worden. We staan bekend om onze klant-
gerichtheid, betrokken personeel en liefde voor detail. 

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en representatieve store manager. Een 
organisatietalent, verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Je bent het gezicht van de winkel en 
het aanspreekpunt, zowel voor klanten, als voor het 
team van 8 man dat je aanstuurt. Het zal voelen alsof 
het je eigen winkel is.

We zoeken iemand die houdt waar wij van houden; 
de lekkerste cappuccino’s, mooie kleding, zachte 
stoffen en heel veel lekker eten. Gemotiveerd en 
betrokken. Maar bovenal iemand die ontzettend goed 
kan organiseren, stressbestendig is, personeel durft 
aan te spreken en altijd het overzicht behoudt.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

• aansturen, opleiden en coachen van je team
• nieuw personeel aannemen en inwerken
• efficiëntie waarborgen en verbeteren van  
 werkprocessen en opslagbeheer
• ondersteunende rol bij de inkoop
• meedraaien op de werkvloer, zowel horeca  
 als winkel
• afhandeling financiële administratie
• eventueel is er ruimte voor creatieve 
 bijdrage in social media, visual merchandise e.d.

FUNCTIEPROFIEL

• people manager & motivator
• sociaal, en goed in (klant) relaties opbouwen
• beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week  
 vanaf uiterlijk 1 november 
• hbo werk- en denkniveau
• minimaal 2 jaar werkervaring in de horeca 
 en sales
• afgeronde management opleiding
• ook beschikbaar in het weekend (zaterdag  
 OF zondag)
• hands-on mentaliteit, besluitvaardig 
 en zelfstandig
• helicopterview, je houdt altijd het overzicht
• commerciële ervaring en instelling

WAT BIEDEN WIJ 

• altijd de leukste kleding 
• iedere dag mega lekkere koffie  
• een heel fijn, lief team
• ruimte voor ontwikkeling

Je kunt je cv en een korte motivatie tot uiterlijk 
30 september sturen naar info@cottoncake.nl. 
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