
 
 

 

ASSISTENT STORE MANAGER (M/V)  
S . O L I V E R  A M S T E R D A M  S T Y L E  O U T L E T   
S U G A R  C I T Y  
( 3 8  U U R )  

 
 

 
De s.Oliver Group is een internationaal mode- en lifestylebedrijf met hoofdkantoor in Rottendorf, 

nabij Würzburg. s.Oliver staat voor mode voor iedereen en elke gelegenheid. Sinds de oprichting 

in 1969 is het bedrijf uitgegroeid tot een van Europa's toonaangevende kledingfabrikanten. 

Dankzij de toewijding, teamgeest en het talent van de ongeveer 6.000 medewerkers is het bedrijf 

in veel landen succesvol. Het hoofdkantoor voor de Benelux is gevestigd te Maastricht-Airport. 

Naast de merken s.Oliver, s.Oliver BLACK LABEL en Q/S designed by…, horen ook comma, comma 

CI en LIEBESKIND BERLIN tot de portfolio. 

 

Ben je niet alleen een verkooptalent maar wil je ook graag verantwoordelijkheid nemen in 
het leiden en motiveren van een winkelteam? Heb je hiernaast een passie voor mode, 

resultaat en coaching? Dan zoeken wij jou voor onze gloednieuwe store in Amsterdam! 

 

J O U W  S O L L I C I T A T I E  

Wij verheugen ons op jouw reactie. Jouw CV incl. motivatiebrief mag je per e-mail sturen naar 
career.nl@nl.soliver.com 

s.Oliver Benelux BV Amerikalaan 2 6199 AE Maastricht-Airport 

Y O U R  M I S S I O N                            

 

Je bent een ambitieuze leidinggevende met een passie 

voor fashion en een motivator voor het team.  

Als asisstent store manager vervul je twee rollen:  

op de winkelvloer ben jij een enthousiaste 

peoplemanager waarbij sales en service voorop staat 

en daarnaast ben jij de sparringspartner van de Store 

Manager. Je ondersteunt deze in de dagelijkse 

werkzaamheden, vertaalt de missie en visie naar het 

team en weet op deze manier de juiste teamdynamiek 

naar boven te halen om zo de omzetdoelen te behalen 

en verhogen.  

Y O U R  J O B    

• Verkoop en advisering aan klanten 

• Relatiemanagement met bestaande klanten 
en het binnenhalen van nieuwe klanten 

• Ondersteuning bij het bewaken van budget- en 
personeelsplanningen 

• Coaching on the job: team ondersteunen en 
sturen in het proces om tot het beste resultaat 
te komen 

 

Y O U R  P R O F I L E  

 

• Je krijgt de ruimte om samen met de Store 
manager de s.Oliver store te runnen binnen 
de bestaande kaders/richtlijnen van de 
s.Oliver Group 

• Je hebt cijfermatig inzicht en analytisch 
vermogen 

• Je kunt resultaat- en doelgericht werken en 
stimuleert gedrag dat nodig is om deze 
doelen te bereiken 

• Je kunt zelfstandig werken, weet processen 
en procedures ten aanzien van product 
placement te organiseren, delegeren en op te 
volgen. Samenwerken is hierbij essentieel. 

• Je weet mensen te motiveren, coachen en te 
inspireren. Je bent communicatief en sociaal 
vaardig 

• Je hebt een flexibele instelling en een 
proactieve werkhouding 

• Je bent fan van onze kleding en kunt je 
identificeren met onze doelgroep, daarbij 
heb je een representatieve uitstraling 

• Je hebt minimaal 2 jaar relevante en 
leidinggevende werkervaring in de 
modebranche 

• Je beschikt over (passieve) kennis van de 
Duitse taal en je kunt werken met het MS 
Office pakket (Word, Excel, Outlook) 
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