
Weekend verkoopmedewerker m/v 

Sinds 2012 is FOUR Amsterdam dé retail bestemming als het gaat om herenkleding, met een 
unieke combinatie van street-wear, eigentijdse en luxe merken. Met een multi-brand con-
ceptstore en uitstekende één-op-één service ervaart de klant alles wat bij de perfecte fashion 
lifestyle hoort.  

Voor ons snelgroeiende team zijn we momenteel op zoek naar een Weekend verkoopme-
dewerker m/v die bereid is om waarde toe te voegen aan ons huidige team en klaar is om 
een uitdaging aan te gaan. 

Als weekend verkoopmedewerker in onze winkel ben je verantwoordelijk voor het volgen-
de: 

• Het personaliseren van de FOUR-klantervaring en het proactief opvolgen en maximali-
seren van de verkoop; 

• Het opbouwen en behouden van je klantenbestand; 
• De eisen van de klant communiceren naar het inkoopteam en op de hoogte blijven van 

de behoeften van de klant; 
• Zorgen voor productkennis van toekomstige, nieuwe en bestaande producten in onze 

winkel; 
• Bijdragen aan de ontwikkeling van ons merk door een unieke en toegeeflijke service te 

bieden. 

Jouw profiel: 

• 2-3 jaar ervaring in een luxe winkelomgeving; 
• Kennis van de luxe merken; 
• Een goed begrip van de herenkleding mode;  
• Vloeiend Nederland en Engels is een vereiste; 
• Pro-active houding om de verkoop en de FOUR-experience te stimuleren;  
• Uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden (mondeling en schrif-

telijk); 
• Een gepassioneerde en creatieve geest; 
• Een flexibele en positieve houding; 
• Geen 9-5 mentaliteit. 

Wat kunnen we jou bieden: 

• Je werkt in en met een dynamisch jong team bij Nederlands meest iconische multi-
brand conceptstore in 
high-end fashion; 

• Je werkt met de mooiste bekende merken uit het luxe- en street-wear segment; 
• Deelname aan Pensioenfonds; 
• Als lid van onze FOUR familie krijg je personeelskorting op je aankopen. 
• Ben je geïnteresseerd in deze functie? 

Stuur dan een email met CV, motivatiebrief en foto naar marianne@fouramsterdam.com

FOUR Amsterdam, Van Baerlestraat 9-11, 1071 AM  Amsterdam


