
 

 
Noppies is het merk voor iedere zwangere vrouw en jonge moeder. Noppies ontwerpt, ontwikkelt, 
en verkoopt al vijfentwintig jaar zwangerschapskleding en baby- en kinderkleding. Noppies verkoopt 
haar artikelen wereldwijd via wholesale, eigen winkels en e-commerce platforms. Het hoofdkantoor 
van Noppies bevindt zich in Lelystad en is met ruim 100 enthousiaste medewerkers dé hotspot van 
het bedrijf. Noppies denkt mee met haar klant en doet waar ze goed in is: (positie)kleding maken die 
comfortabel en trendy is.  

De collecties van Noppies gaan over de zwangere vrouw en jonge moeder, haar verwachtingen en 
nieuwe mogelijkheden. Noppies is er voor haar klanten vanaf de dag dat normale kleding niet meer 
lekker zit tot de dag dat de kleintjes zelf naar school gaan. De collecties groeien negen maanden en 
zes jaar met de klant mee. “That’s our tribute to new life!” 

 

Ter versterking van ons huidige team zoeken wij voor onze brandstore in Wijnegem een  
 

Verkoopmedewerker m/v 
 

 
Werkzaamheden 
Als verkoopmedewerk(st)er heb je een gerichte persoonlijke service in contact met onze klanten. Je 
luistert naar de wensen van de klant en adviseert haar bij haar aankopen. Je hebt kennis van onze 
producten en bent in staat de klant uitgebreid te informeren en adviseren. Daarnaast zorg je voor de 
juiste uitstraling van de winkel d.m.v. de gestelde Visual Merchandising regels. 
 
Onze ideale kandidaat 

• Je hebt ervaring in de mode (dit is absoluut een vereiste);  
• Je bent klant- en servicegericht; 
• Je bent modebewust en hebt relevante ervaring in modeadvies-verkoop; 
• Je bent communicatief sterk; 
• Je bent commercieel en hebt een nauwkeurige en accurate werkinstelling;  
• Je kunt zelfstandig werken; 
• Je bent tevens flexibel inzetbaar (met name in schoolvakantieperiodes) in overleg met 

collega's;  
• Je kunt met een PC overweg (i.v.m. e-mailverkeer tussen filialen en de computerkassa). 

Wij bieden 
Een zelfstandige en afwisselende functie in een snel groeiend bedrijf, goede salariëring en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Wil je ons team graag versterken? Stuur zo snel mogelijk je motivatie met CV naar 
sollicitaties@nineandco.com 
 
NINE & CO. 
Postbus 2197 
8203 AD Lelystad 
Nederland 
T: 0031 320 - 295 600 


