
Showroom Medewerker Parttime / Fulltime  
24 - 37 uur  

Voor onze nieuw te openen XXL showroom in Amsterdam zijn wij op zoek naar Showroom Medewerkers. Heb je 
affiniteit met interieur, goede communicatieve vaardigheden en ben je woonachtig in de omgeving van Amsterdam?  
Vindt jij het leuk om klanten te verwelkomen en een unieke beleving te bieden op weg naar hun aankoop? Wordt dan 
onze nieuwe Showroom Medewerker!

Als Showroom Medewerker ben je minimaal 3 dagen per week beschikbaar met zaterdag of zondag als vaste dag. 
De nieuwe XXL showroom is 7 dagen per week geopend. De daadwerkelijke dagen en uren zijn in overleg met de 
bedrijfsleider in te delen. Omdat het een nieuw te openen showroom betreft, dient er nog vorm aan de 
personeelsplanning gegeven te worden en staan de opties nog volop open.

Werkzaamheden
• Verwelkomen en adviseren van klanten  
• Luisteren naar de klantwens en deze vertalen naar een aankoop
• Zorgdragen voor een correcte administratieve orderafhandeling
• Aannemen en administratief afhandelen van retouren
• Op orde en schoon houden van de Brand Store en de daarbij horende vertrekken

Wat wij vragen
• Je bent minimaal drie dagen per week beschikbaar
• Flexibel om in de weekenden en op feestdagen te werken
• Je hebt affiniteit met interieur en bent bereid hier meer over te leren
• Je bent klantgericht en benaderbaar 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
• Je bent woonachtig in de omgeving Amsterdam

Wat wij bieden
Je komt terecht in een snelgroeiend e-commerce bedrijf 
waar de sfeer positief en informeel is. 

Heb je nog geen kennis van vloerkleden, geen probleem! 
Wij hebben alle deskundigheid in huis zodat jij de klanten 
het beste advies kan geven.

Een afwisselende functie in een inspirerende omgeving 
met leuke collega’s, wat wil je nog meer!

•  Een marktconform salaris 

•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

•  Een leuke werksfeer in een hecht team

•  Personeelskorting op het gehele assortiment

•  Gezellige personeelsuitjes!

Solliciteren?
Ben jij de persoon die we zoeken? Solliciteer dan direct! Mail je motivatie en CV ter attentie van Kim Kapteijn naar 
showroom@volero.nl. Hopelijk tot snel!


