Met ruim 175 enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die
stijlbewuste moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat
ons sterke merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische
kennis, weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding,
babykleding, kinderkleding en baby goods. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze
klant waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar
zwangerschap en moederschap. Dit doen wij tevens in onze 14 eigen brandstores van Noppies.
Wil jij werken voor gave merken als Noppies, Supermom, Esprit for mums? Solliciteer dan nu en durf
te laten zien wat jouw drijfveer is om je passie en expertise te delen met - wie weet wel - je
toekomstige collega’s!
Voor onze brandstore in Den Bosch zoeken wij een:

Oproep Verkoopmedewerker
(8 tot 12 uur per week)
Omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een energieke, flexibele en enthousiaste oproep verkoopmedewerker die het
geen bezwaar vind om ca. 2 keer per maand in het weekend te werken in onze brandstore te Den
Bosch. Werkzaamheden die bij de functie horen zijn:
• Je helpt en adviseert de klant tijdens de verkoop;
• Je zorgt ervoor dat onze store altijd een frisse en strakke uitstraling heeft;
• Je bent proactief in het meedenken en neemt initiatief;
• Je bent proactief in het meedenken en neemt initiatief;
• Je leeft je goed in, luistert naar de wensen van de klant om uiteindelijk een perfecte service
te bieden & te zorgen dat iedereen onze store met een glimlach verlaat!
Wat bieden wij:
• Een zelfstandige en afwisselende functie in groeiende en dynamische omgeving;
• een marktconform salaris secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en
reiskostenvergoeding;
• toegang tot een e-learning van GoodHabitz met ruim 100 trainingen en masterclasses;
• personeelskorting op nieuwe collecties;
• mogelijkheid voor deelname aan onder andere Lease a Bike en Bedrijfsfitness.
Interesse?
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR,
bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com.
Heb je vragen? Wij beantwoorden deze graag.
NINE&Co.
Poseidonweg 17
8239 DK Lelystad
T: 0320 - 295600
E: sollicitaties@nineandco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

