
Flexkracht Showroom Medewerker 
0 - 24 uur  

Voor onze nieuw te openen XXL showroom in Amsterdam zijn wij op zoek naar flexkrachten. 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 
Flexkracht showroom medewerker!

Als flexkracht ben je minimaal 8 uur per week beschikbaar met zaterdag of zondag als vaste dag. Ben je meer uur 
beschikbaar? Laat het ons dan zeker weten, in drukke periodes kunnen we extra handen goed gebruiken. De nieuwe 
showroom is namelijk 7 dagen per week geopend. Je uren zijn dus flexibel en in overleg met de bedrijfsleider in te 
delen. Ideaal! Zo kun je het werken in de showroom prima combineren met je studie, opleiding of gezin.

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 8 uur per week beschikbaar (zaterdag of zondag) 
• 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 hebt een proactieve hands-on werkhouding met een commerciële insteek
• 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!


