
DIVERSE FUNCTIES Batavia Stad Fashion Outlet

Ben jij een kleurrijk persoon en help jij elke klant graag aan een mooie outfit met bijbehorende accessoires?  
Heb je verkoopervaring in de retail en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de modebranche?
Wij zoeken voor onze nieuw te openen outlet in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad:
STORE MANAGER EN VERKOOPMEDEWERKERS (FULLTIME / PARTTIME).

Eerst even voorstellen!
Ik ben a Fish named Fred en ik voeg kleur toe aan de grijze grauwe wereld.
Ik ben inmiddels 7 jaar oud en in 28 landen verkrijgbaar als een kleurrijk en uniek lifestyle concept voor mannen.  
Ik pak veel dingen net iets anders aan, waardoor ik de mensen om me heen altijd weet te verassen met originele  
acties en samenwerkingen met andere merken. Productcategorieën als shirts, blazers, gilets, pullovers, chino’s,  
caps, underwear en schoenen worden compleet gemaakt met sokken sieraden, horloges, bier en wijn.

Bij A fish named Fred is het belangrijk dat je “outgoing” bent en makkelijk contact maakt met binnenlopende klanten.  
Je bent klantvriendelijk en hebt een enthousiaste uitstraling. Je doet niet alleen je best om een winkelende klant naar  
huis te laten gaan met een product waar hij gelukkig van wordt, maar je geeft de klant ook de complete A fish named Fred  
experience mee.

Wat bieden wij?
• Ontwikkelingsmogelijkheden in sales.
• Een dynamische werkomgeving met verantwoordelijke en diverse taken.
• Een aanstelling voor bepaalde tijd, welke wij met plezier verlengen als je resultaten goed zijn. 
• Een kans om jezelf op professioneel niveau te ontwikkelen binnen een snelgroeiend bedrijf. 
• Een marktconform salaris en een gezellige werksfeer met leuke collega’s op het hoofdkantoor.

Wie ben jij?
• Je hebt relevante werkervaring op de winkelvloer.
• Je bent niet afwachtend en trekt makkelijk klanten aan. 
• Je bent communicatief sterk en in staat om je in te leven in jouw gesprekspartners.
• Je bent commercieel ingesteld en hebt een vlotte babbel.
• Je hebt een enthousiaste uitstraling, die aansluit bij ons kleurrijke merk.

Ben je enthousiast?
Kan je bovenstaande punten met gemak afvinken en zie jij jezelf al werken in onze A fish named Fred concept store? 
Stuur dan vandaag nog je CV met motivatie naar ons op.
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