Voor onze winkel in CAPELLE zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
VERKOOPMEDEWERKER
Brunott Juwelier is dé juwelier van Rotterdam. Al meer dan 119 jaar maken we
onze klanten gelukkig met onze persoonlijke aandacht, kennis van zaken en ruim
assortiment in het midden - midden-hoog segment. Enthousiaste collega’s,
mooie producten en een omgeving waar elke dag wel iets te vieren valt; werken
bij Brunott Juwelier is een feest op zich!
Functiebeschrijving
Als verkoopmedewerker binnen Brunott heb je als doel om een sieraad of
horloge te verkopen dat het beste past bij de gelegenheid van de klant. Door jou
persoonlijke touch zorg je ervoor dat de klant met een goed gevoel de winkel
verlaat en ook graag nog eens terug komt.
Lijkt dit jou een mooie uitdaging en ben jij flexibel inzetbaar? Lees dan snel
verder!
Taken en verantwoordelijkheden
Als verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende
werkzaamheden in de winkel. Je geeft door je persoonlijke benadering en je
expertise een positieve bijdrage aan het succes van de winkel. Je kunt denken
aan de volgende werkzaamheden:
Verkoop van sieraden (zilver, goud en diamant) en horloges van bekende
•
merken;
Klanten informeren en adviseren over de collectie;
•
Kassahandelingen verrichten;
•
Aannemen van, adviseren over en afronden van reparaties;
•
Zorgen dat de winkel er aantrekkelijk en uitnodigend uit ziet.
•
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en betrokken collega die het als een
uitdaging ziet een succes te maken van de winkel. Je bent servicegericht,
communicatief vaardig, professioneel, representatief en je hebt oog voor detail.
Daarnaast kan je goed luisteren naar de klant en helpt hen een goede keuze te
maken.
Verder beschik je over de volgende zaken:
Je hebt 1 jaar verkoopervaring binnen het Fashion, Sport of Lifestyle
•
segment;
Ervaring in de juweliersbranche is een pré;
•

•
•
•

Een afgeronde Retail diploma is een pré;
Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
Je bent nauwkeurig en administratief goed onderlegt.

Wat bieden wij?
Werken bij dé juwelier van Capelle a/d IJssel;
•
Een gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s;
•
Werken met sieraden en horloges van bekende merken zoals: ByR&C,
•
Lapponia, One More, Monzario, Tissot, Seiko, Frederique Constant,
Meistersinger;
Een salaris conform de cao Fashion, Sport &Lifestyle;
•
Een aantrekkelijke personeelskorting!
•
Enthousiast na het lezen van deze vacature?
Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV mét foto zodat wij een goede
indruk krijgen van wie jij bent!
Wil jij graag meer weten over Brunott Juwelier?
Dan kun je altijd terecht in één van onze 2 winkels of neem een kijkje op onze
website brunott.nl.
Heb jij nog vragen naar aanleiding van deze vacature?
Neem dan gerust contact met ons op, 010 411 66 15 of sollicitatie@brunott.nl.

