
 
 

MODE ADVISEUR JEANS & FASHION 

Functie omschrijving Mode Adviseur PT 
Het werken met de beste en mooiste merken dat is waar jij enthousiast van wordt. Service 
verlenen hoort daar voor jou als vanzelfsprekend bij. Jij staat voor kwaliteit en persoonlijk contact. 
Deze retailer is gespecialiseerd in jeans en verkoopt daarnaast ook accessoires als schoenen en 
tassen. De merken welke verkocht worden zijn Diesel, Penn&Ink, Cowboys Bag, G-star, Kuyichi, 
Another Label en nog veel meer. 

Wij zoeken een Mode Adviseur PT met een ruime verkoopervaring met Jeans & Fashion, die een 
open en enthousiaste uitstraling heeft. Dit worden jouw taken: 

• Met jouw kennis van de fashion trends weet jij je klanten perfect te adviseren 
• Binnen korte tijd leer jij je klanten goed kennen en benadert ze ook pro actief 
• Je bent punctueel in het verzorgen en netjes houden van de winkel. 
• Commercieel als jij bent zal je zorgdragen voor de beste verkoop resultaten 

Functie eisen Mode Adviseur Jeans & Fashion 
• Ervaring als sales advisor in de detailhandel, bij voorkeur met Jeans 
• Parttime beschikbaar, en bereid om op zaterdag en koopavond te werken. 
• Van nature ben je energiek en enthousiast 
• Bij voorkeur woon je in de omgeving van Soest 

Bedrijfsprofiel 
Deze retailer heeft een mooie store van 350m2, verdeeld over 2 verdiepingen. De store bestaat 
ruim 10 jaar en heeft grote bekendheid in de omgeving. De sfeer is open en toegankelijk. 

Arbeidsvoorwaarden 
• Onze opdrachtgever is een informele werkgever en biedt een prettige werksfeer 
• Salaris is boven CAO. Afhankelijk van leeftijd en ervaring 
• Aantrekkelijke korting op de collecties 
• Reiskosten vergoeding 

• Het is een parttime functie, je bepaalt in overleg met de manager de uren die je gaat 
werken 

Locatie 
Soest 

Contactpersoon 
Petra Buninga 
T: (06) 4894 3368 
E: petra@shoptalent.nl 
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