Verkoopmedewerker m/v
Hoogezand – Stadskanaal – Assen – Drachten
20-24 uur per week
Woon je in:
Stadskanaal, Assen, Drachten of Hoogezand?
Zit verkopen in je bloed, heb je de juiste voelsprieten om te weten wat een klant wil en houd
je ervan om met heel diverse mensen om te gaan?
Heb je bovendien een passie voor mode en schoenen? En wil je ook meewerken aan het
succes van onze relatie? Dan hebben we jou nodig!
Wat ga je doen als verkoopmedewerker?
Als verkoopmedewerker zorg je ervoor dat klanten zó tevreden met een aankoop de deur
uitgaan, dat ze graag weer terugkomen. Je geeft ze advies als het gaat om het onderhouden
van schoenen, wijst ze op acties en aanbiedingen en zorgt er zo voor dat klanten graag
kopen. Of je de klanten nu deskundig en eerlijk adviseert of juist lekker laat rondsnuffelen: je
laat ze altijd in hun waarde en zorgt ervoor dat ze een positief gevoel hebben en houden bij
een bezoek aan de winkel.
Je bent ook verantwoordelijk voor de uitstraling van het filiaal, volgens de richtlijnen die je
daarvoor krijgt. Je weet met de aanwijzingen van je filiaalmanager om te gaan en ook wil je
graag weten hoe je klanten verleidt om meer aankopen te doen. Je weet wat er in de actuele
folder staat. Je zorgt er dan ook voor dat die artikelen snel te vinden zijn.
Als verkoper ben je ook een gastheer/-vrouw. Dat klanten zich prettig voelen in onze
winkels, vind je vanzelfsprekend. Winkeldiefstal hoort daar niet bij. Jij bent scherp genoeg
om diefstal te herkennen en nog beter: te voorkomen.
De vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een WAJONG-uitkering
Je bent:
 enthousiast
 leergierig
 service/klantgericht
 klantvriendelijk
 een teamplayer
 een aanpakker
Over de organisatie
Onze relatie is een prachtig Nederlands bedrijf. Een sterk merk dat staat voor een goede
kwaliteit schoenen, kleding en sportartikelen tegen een aantrekkelijke prijs. Zij verrassen
hun klanten telkens weer met een uitgebreide, tikje brutale collectie. De klanten staan
natuurlijk voor 100% centraal. Service en aandacht is ook jouw tweede natuur.

Wat bieden wij je?
Het team bestaat uit jonge, enthousiaste medewerkers die er zin in hebben om iedere dag
het beste resultaat te bereiken. We bieden je dan ook een baan binnen een dynamisch en
ambitieus bedrijf met een informele sfeer.


Bij gebleken geschiktheid biedt het bedrijf mogelijkheden voor het volgen van een
opleiding.

Sollicitatie:
Enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatie, CV en de antwoorden op onderstaande
vragen voor zover je deze kan invullen naar: sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v. Jurjen
Heikens
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
 Jurjen Heikens:
06 466 388 57
 Marleen de Vries:
06 232 031 36
Aanleveren bij de sollicitatie:
 Ontvang je op dit moment een uitkering? Zo ja, welke?
 Van welke organisatie ontvang je de uitkering?
 Wie is jouw contactpersoon bij de uitkeringsinstantie?
 Volg je op dit moment een re-integratietraject? Zo ja, wie is jouw contactpersoon?
 Welke voorzieningen zijn op je van toepassing? (bijvoorbeeld subsidie, begeleiding,
loondispensatie, etc.). Informeer eventueel bij jouw contactpersoon.
 Waarom heb je een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
 Zijn er nog bijzonderheden die van belang zijn om te vermelden?
Na een eerste selectie van sollicitatiebrief en CV, worden geschikte kandidaten uitgenodigd
worden voor een gesprek. Je ontvangt altijd een reactie.
Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching de eventuele jobcoaching verzorgt.

