Voor onze nieuwe

RAINS Flagstore Amsterdam zoeken wij op korte termijn:

ervaren verkoopmedewerker (m/v / parttime / 2 dagen)
RAINS is het coolste regenmerk uit Denemarken ( www.rains.dk ). Na Aarhus, Aalborg en Parijs, openen wij een prachtige flagstore in
Amsterdam. Stap in de wereld van RAINS en maak onderdeel uit van dit avontuur!
RAINS volgt geen seizoenen, trends of tijd; RAINS creëert originele regenjassen, -tassen en tal van accessoires, ontworpen vanuit een
spontane kijk op het leven. Van het idee tot het uiteindelijke ontwerp, elk onderdeel van het productieproces moet voldoen aan de
hoogste eisen op het gebied van rainwear. Zij het de duurzaamheid of optimum performance. Kwaliteit is ‘on the top of our minds’. En
dat zal de nieuwe flagstore ook uitstralen.
Fancyfarmers Enterprises vertegenwoordigt RAINS in Nederland en België. Wij zijn een leuk, dynamisch en succesvol
modeagentschap, gevestigd op het hippe NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Wij groeien flink en hebben nóg grotere ambities. Een
van die ambities realiseren wij met het openen van deze flagstore.

Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je draagt zelfstandig zorg voor de verkoop, omzetgroei en klantenbinding
Je zorgt met veel liefde en passie voor onze klanten en laat ze thuis voelen in de RAINS wereld
Je zorgt in samenspraak met de shopmanager voor een optimale winkelpresentatie volgens de richtlijnen
Je houdt de voorraden op peil en doet (bij)bestellingen in samenspraak met de shopmanager
Je denkt mee en draagt zorg voor lokale marketingacties
Je rapporteert aan de shopmanager

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Een of meerdere jaren relevante ervaring met verkoop binnen de detailhandel is een must, bij grote voorkeur modebranche
Je hebt affiniteit met RAINS en hun positionering
Natuurlijk ben je een jong commercieel talent, positief gedreven en representatief
Grote mate van zelfstandigheid is vereist en in staat zijn alleen te werken
Geen ‘Working Nine-to-Five’ mentaliteit, maar fan van Dolly Parton mag
Flexibel en bereid om in het weekend te werken is een must
Passie voor fashion
Bij voorkeur wonend in Amsterdam of op gepaste afstand

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een mooie uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie waarin je onderdeel bent van een leuk team en je werkt voor
een van de meest coolste en succesvolste jonge merken van Europa!
Grote mate van zelfstandigheid en mogelijkheid jezelf goed te kunnen ontwikkelen
Je werkt nauw samen met de shopmanager
Prachtige winkel in een van de tofste area’s van Amsterdam waar je trots op kunt zijn dit uit te bouwen in Nederland
Passend salaris

Stuur vóór 10 mei een e-mail met motivatie, CV en referenties naar boris@fancyfarmers.com o.v.v. van ‘verkoop RAINS’.

