Vacature Storemanager Mode Flagshipstore Amsterdam.

Dit is jouw kans om mee te bouwen aan een exclusief en snelgroeiend merk. In
deze rol ben je hét gezicht van ons bedrijf voor onze klanten en werk je op een
mooie locatie in Amsterdam-Zuid.
In deze functie krijg je de belangrijke rol om van onze Flagship Store in
Amsterdam een nog groter succes te maken. Je krijgt daarbij veel
verantwoordelijkheden en werkt nauw samen met onze ervaren Retail
Manager. Jij bent de drijvende kracht om de sales in de Flagship Store naar
een hoger niveau te tillen. Je werkzaamheden variëren van het adviseren en
helpen van klanten in de winkel, tot het aansturen en inplannen van het team,
tot het coördineren van voorraad- en winkelprocessen. Met een passie voor
mode, klantenservice en sales zorg jij ervoor dat onze klanten een geweldige
winkelervaring hebben.
Het is een kans om je carrière bij ons te starten en je te ontwikkelen tot een
professionele Store Manager. Een kans om je Retail- en commerciële ervaring
uit te bouwen, je management skills te verbreden, en te leren hoe je de
Flagship Store van een exclusief merk leidt.
Profiel:
Je bent commercieel, resultaatgericht en je bent gemotiveerd om
verkoopdoelstellingen te behalen
Je houdt ervan om uitdagingen met beide handen aan te pakken, hebt een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent gedisciplineerd & zelfstandig
Je hebt een entrepreneurial mindset om het beste uit jezelf en de Flagship
Store te halen
Je krijgt energie van het omgaan met mensen. Je vindt het leuk om een
goede sfeer en customer experience te creëren

Deze vacature staat op https://retailrecruiting.nl

Vacature Storemanager Mode Flagshipstore Amsterdam.

Je hebt affiniteit met mode en jouw gevoel voor styling vormt een
belangrijk onderdeel van de service die je levert
Je hebt ervaring met retail systemen voor backoffice functies (bv
voorraadbeheer) en rapportages (bv doorverkoop cijfers)
Je hebt minstens een jaar werk ervaring als Store Manager
Je kan 5 dagen in de week werken, waarvan 1 dag op zaterdag
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend

Direct solliciteren

Deel deze vacature
Deel via Facebook
Deel via LinkedIn
Delen via e-mail
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