VERKOOPMEDEWERKER

WATERSPORTWINKEL 0,6 – 0,8 FTE

Als watersportliefhebber werk je bij ons elke dag met de mooiste spullen in een omgeving
die watersport ademt. Je adviseert klanten over wat ze nodig hebben om onbezorgd van
hun boot en hobby te kunnen genieten; of ze nou alleen willen tanken of een nieuw artikel
nodig hebben om het watersportseizoen optimaal te benutten. Als winkelmedewerker bij
ons ben je verantwoordelijk voor de presentatie in de winkel. In overleg met jouw collega’s
bedenk je zelf promoties en probeer je zo de verkoop te stimuleren. Samen met je collega
parttime verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor de winkelbezetting. Gedurende
het watersportseizoen is de winkel 7 dagen per week geopend.
Wie ben jij?
Je bent een watersportliefhebber in hart en nieren en het water is dan ook bekend terrein voor je! We
verwachten niet dat je alle productkennis al in huis hebt, maar wel dat je bereid bent om deze eigen te
maken. Je bent nieuwsgierig, energiek en vind het leuk om in een team samen te werken. Je hebt ruime
ervaring in de retail, werken in een winkel is je passie.
Daarnaast ben je:
• Klantgericht, met een sterk commercieel inzicht
• Flexibel inzetbaar, ook in de weekenden
• Communicatief vaardig
• Bekend met kassasystemen en bijbehorende administratieve handelingen
• Zelfstandig en niet bang om de handen uit de mouwen te steken
• Woonachtig binnen 25 km rondom de Kagerplassen
Het een pre als je ook affiniteit hebt met techniek en ervaring met bestelprocessen of het inkopen van
producten of onderdelen.
Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende functie bij het beste en leukste watersportbedrijf van de Hollandse
Plassen. Je komt te werken in een gezellig, kleinschalig, dynamisch, zelfstandig en hardwerkend team
met een passie voor watersport. We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en
samen met ons te bouwen aan de verdere ontwikkelingen van ons bedrijf. Je zit elke dag aan het water
en stapt zo vanuit de winkel op een SUP om een rondje over de plassen te maken.
Daarnaast bieden we je het volgende:
• Aantrekkelijk salaris (indicatie: 2.000 – 2.100 euro bruto per maand o.b.v. 1.0 FTE)
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO metaal & techniek)
• Gratis gebruik van onze SUP’s

Interesse? Stuur jouw CV naar:
v.d. Wansem Service Center
t.a.v. Eric van der Wansem
Huigsloterdijk 400
2158 LS Buitenkaag
of mail naar eric@wansem.eu

Service

