
Assistent-Bedrijfsleider Experience Store 
Fulltime - 37 uur  

Voor onze nieuw te openen XXL showroom in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Assistent-Bedrijfsleider. Heb je 
affiniteit met interieur, goede organisatorische en leidinggevende vaardigheden en ben je woonachtig in de omgeving 
van Amsterdam? Wordt dan onze nieuwe collega!

Als Assistent-Bedrijfsleider ben je samen met de Bedrijfsleider verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van 
onze Amsterdamse XXL showroom. Bij afwezigheid van de Bedrijfsleider ben jij de vervanger en weet je alles 
zelfstandig in goede banen te leiden!

Werkzaamheden
• Het assisteren van de Bedrijfsleider en/of vervangen bij diens afwezigheid 
• Het optimaal invulling geven aan het Volero Brand Concept
• Medeverantwoordelijk voor het correct laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken
• Draagt zorg voor de ultieme klant beleving en professionele uitstraling
• Assisteren bij de aansturing en het bijdragen aan de ontwikkeling van de Showroom medewerkers
• Medeverantwoordelijk voor het correct en efficiënt afwikkelen van showroom retouren

Wat wij vragen
• Je beschikt over recente werkervaring als Assistent-Bedrijfsleider of bent recent afgestudeerd
• Je bent een echte teamplayer met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
• Je bent fulltime/37 uur per week beschikbaar
• Werken op zater,- zon- en feestdagen past jou
• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau
• Je bent woonachtig in de omgeving Amsterdam

Wat wij bieden
• Een uitdagende baan in een inspirerende omgeving met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Een passend salaris op basis van leeftijd en ervaring conform CAO Retail non-Food

• Een jonge organisatie die hard groeit en nog veel ambities heeft

• Een goede werksfeer binnen een hecht team

• Personeelskorting op de gehele collectie

• 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!


