
EcuaFina importeert onder andere textiel vanuit de Andes. Op de website www.ecuafina.nl
kun je een goede indruk krijgen van het gehele assortiment aan producten. De native plaids
en poncho’s worden niet alleen in de winkel verkocht, maar tegenwoordig ook veel online
zoals via Bol.com.

ENTHOUSIASTE  ASSISTENT SHOPMANAGER - FULLTIME :
Vind jij het leuk om zelfstandig in onze winkel te werken, om klanten vriendelijk te woord te
staan en ben je tevens handig met de computer en ben je punctueel bij het dagelijks
verzendklaar maken van de pakketjes, dan is deze functie wellicht iets voor jou. Daarnaast
denk je mee om het merk en de producten van EcuaFina verder te ontwikkelen en bekender
te maken.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

● Je coördineert samen met de Shopmanager alle werkzaamheden binnen de winkel.
● Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van de online orders.
● Je bent mede verantwoordelijk voor de omzet en budgettering van de shop.
● Je bent verantwoordelijk voor het design van de winkel en kan hier je eigen creativiteit

in kwijt.

DE IDEALE KANDIDAAT

● Is woonachtig in of rond Zutphen.
● Heeft affiniteit met Zuid Amerika en het liefst ook met Ecuador.
● Spreekt en schrijft vloeiend Nederland. Engels en Duits is een pre.
● Kan zelfstandig online correspondentie voeren en pakbonnen maken.
● Is ondernemend, stressbestendig, flexibel en initiatiefrijk.

WIJ BIEDEN

● Een marktconform salaris.
● Kortingen voor EcuaFina producten en reizen naar Ecuador met Rebecca Adventure

Travel.
● Een heerlijke werkplek waar je jezelf kunt ontwikkelen.

Voor meer informatie kun je ons bellen op 06 5550 9970. Maar je mag ook altijd even
langskomen in de winkel, Pelikaanstraat 14. Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17
uur. Je kunt je CV & motivatiebrief sturen naar info@ecuafina.nl.

www.ecuafina.nl - info@ecuafina.nl
Pelikaanstraat 14, 7201DR Zutphen 0575-841269

http://www.ecuafina.nl
https://www.rebeccaadventuretravel.com/2018/09/06/rebecca-adventure-travel-introduction/
https://www.rebeccaadventuretravel.com/2018/09/06/rebecca-adventure-travel-introduction/
mailto:info@ecuafina.nl
http://www.rebeccaadventuretravel.com
mailto:sales@rebeccaadventuretravel.com

