
Vacature Assistent Storemanager Eijerkamp Zutphen (fulltime) 

What's in it for you? 
Als Assistent Storemanager stuur je, samen met je collega ASM en de Storemanager, het team van 100 collega’s 
aan. Wanneer de Storemanager vrij is, ben jij eindverantwoordelijk voor de hele winkel van 55.000 m² 
woonbeleving. Geen seconde ga jij je vervelen, want je bent overal aanwezig waar jij je bijdrage kunt leveren in 
het succes van Eijerkamp; je gaat deel uitmaken van een Champions League club binnen de woonretail in 
Nederland, wie wil dat nu niet? De arbeidsvoorwaarden zijn meer dan goed te noemen, want er wordt ook erg 
veel van je verwacht. 
 
Waar ga jij werken? 
Eijerkamp wonen & slapen bestaat dit jaar 90 jaar! In 1928 is Evert-Jan Eijerkamp begonnen met een 
matrassenfabriek en later met produceren van meubelen. Al snel had hij meerdere meubelwinkels geopend in 
Zutphen en Deventer, tot in 1974 alle filialen werden samengevoegd tot 1 groot woon -warenhuis. Door steeds te 
blijven ontwikkelen en te innoveren staat er nu een prachtig concept. Met 2 vestigingen, in Zutphen en 
Veenendaal. 
 
Eijerkamp is een familiebedrijf, maar wel een zeer professioneel familiebedrijf. Waar iedere werknemer berokken is en 
wordt bij de passie die men heeft voor wonen. Om de positieve teamspirit te waarborgen, doet men er veel aan om op een 
informele manier alle collega’s bij elkaar te brengen; een wekelijkse afsluiting met alle verkopers, een jaarlijks groot 
Nieuwjaarsfeest voor alle medewerkers en komende herfst wordt voor het eerst een heel groot evenement georganiseerd. 
 
Wat ga jij doen als Assistent Storemanager? 
Als Assistent Storemanager ben je de rechterhand van de Storemanager, maar eigenlijk ben je veel meer dan dat; 
jij bent het gezicht op de winkelvloer, voor de klant en de verkopers.  Iedere morgen doe jij de kick-off ten 
overstaan van het hele team, waarbij je iedereen inspireert, motiveert en enthousiasmeert om de dagtargets te 
halen. 
 
Omdat jij een echte leider bent, kun je je collega’s helpen een verkoop af te ronden. En met jouw persoonlijkheid én je 
ervaring weet je een sfeer in de winkel te creëren die de klant als prettig ervaart.  
Uiteraard doe je zelf ook mee in de verkoop als dat mogelijk is, maar je bent er vooral om de hele dag overal bij te springen, 
te coachen, de verkopers nog beter te maken en de klant blij te maken. 
Je begrijpt dat de weekenden werken een feestje is in deze winkel; dat zijn de dagen dat je er per se bij wilt zijn! 
 
Wie ben jij? 
Als jij dé kandidaat bent die we zoeken, dan voel je door bovenstaande taakomschrijving precies wat wordt 
bedoeld; je hebt uiteraard ruime ervaring in de retail en dan wel in de directe verkoop. Waar je klanten hebt 
geadviseerd en geholpen de beslissing te nemen. Je hebt verstand van Omnichannel, want de klant van vandaag 
beslist niet in de winkel, maar komt met een verlanglijstje dat men thuis online heeft gemaakt. Daar weet jij 
handig op in te springen. 
 
Je mag op een uur reisafstand van Zutphen wonen, want de klanten komen ook uit het hele land.  
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld hebt gewerkt in de keuken-, sanitair-, of woonbranche als Bedrijfsleider, of zelfs als 
Regiomanager. En jij wilt graag deel gaan uitmaken van de Eijerkamp familie. Dan is dit zeker een prachtige kans! 
 
Als mens straal je energie, plezier en passie uit! Jouw ondernemende en competitieve instelling en je commerciële drive 
worden aangevuld met: 
- Hbo werk- en denkniveau; 
- Tenminste 5-10 jaar werkervaring als leidinggevende in de retail; 
- Gevoel voor gastvrijheid en sfeer; 
- Affiniteit met de woonbranche; 
- Gewend te sturen op KPI's; 
- Kansen zien en pakken; 
- Je passie voor retail de vrije loop laten. 
 
Ben jij geïnteresseerd? 
Wij hebben de werving van kandidaten voor deze vacature uit handen gegeven aan Netwerkt werving & 
selectie. Heb je interesse, wil je meer weten, of wil je direct solliciteren?  Neem dan contact op met Dic 
Gaasbeek; 0653-844338 of dic@netwerkt.nl 

 


