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Sales Representatives 

Het eigenzinnige merk Lora di Lora verkoopt unieke sieraden van uitsluitend 925 Sterling Zilver 
en 18K Vermeil Goud. De collectie bestaat uit armbanden, kettingen, ringen en oorbellen. De 
collectie sieraden is onderscheidend en tijdloos. Onze producten worden zowel online als in 
boetieks verkocht in binnen- en buitenland. 

We gebruiken de wereld als onze inspiratiebron in haar diversiteit van mensen, culturen, 
tradities, verhalen en symbolen voor het verspreiden van onze positieve en inclusieve 
boodschap.  

Wij zijn een onafhankelijk en dynamisch bedrijf met een team van gepassioneerde en 
professionele mensen. De sieraden worden door ons eigen brandteam ontworpen en 
geproduceerd in India. We onderscheiden ons door onze collectie en excellente dienstverlening. 

Wij zijn op zoek naar jou als freelance Sales Representative 

Jouw sales prioriteit is het aantal verkooppunten voor onze collectie uit te breiden door nieuwe 
winkels (business to business) aan te sluiten. Je realiseert uitbreiding van het aantal 
verkooppunten in jouw regio.  

Je bent verantwoordelijk voor het verhogen van de omzet bij jouw klanten in jouw regio door o.a. 
het introduceren en verkopen van nieuwe producten, assortimentsoptimalisatie en optimale 
instore presentatie. Je bent in staat budgetten per klant op te stellen en te realiseren en tevens 
goede nazorg te leveren. 

Je hebt affiniteit met fashion, bent commercieel, resultaatgericht, communicatief vaardig, 
extreem klantgericht, zelfstandig, flexibel, team player, hebt oog voor detail en zeker geen 9 tot 5 
mentaliteit. Relevante werkervaring in accessoires/lifestyle is een pré. Je bent representatief en 
draagt de waarden van Lora di Lora uit bij je klanten.  

Wij ondersteunen je met online verkoopfaciliteiten, display materiaal en uiteraard een sample 
collectie. Je ontvangt je beloning op basis van een percentage van de omzet van jouw dealers. 
Een functie met veel vrijheid en zelfstandigheid met als voornaamste doel de gewenste 
omzetgroei en uitbreiding van het merk Lora di Lora in jouw regio te realiseren. 

Je bent volleerd op de PC (of Mac) in MS Office, bent snel online en in bezit van een auto.  

Geïnteresseerd? Mail waarom jij geschikt zou zijn met je CV inclusief foto naar 
mennomolendijk@loradilora.com.  
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