
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Parttimer (+/- 14-21 uur) 
Ter vervanging voor zwangerschapsverlof 

 
Smelt jij weg bij het zien van de aller mooiste kinderkleding en lifestyle? Gaat jouw hart 

sneller kloppen van unieke merken waar kleine trendsetters en mini fashionista’s in rond 
lopen? Dan zijn wij opzoek naar jou! 

 
“Store of Daydreams” is de hippe kinderwinkel in Laren. Naast onze fysieke winkel hebben wij 
ook een grote online shop met klanten over de hele wereld. Per 1 augustus 2020 t/m +/- 28  

februari 2021 zijn wij opzoek naar een Parttime winkel medewerker ter vervanging voor 
zwangerschapsverlof. Wij hebben de aller mooiste en meest trendy, exclusieve internationale 
merken in the pocket zoals : Bobo Choses, Mini Rodini, Stella McCartney Kids, Louise Misha, 

Emile et Ida en nog zoveel meer. 
 
Wie ben jij? 
Wij zijn opzoek naar een commercieel en vooral ook modebewuste jonge vrouw die vol passie 
en liefde ons team komt versterken. Zijn (luxe) kindermerken onderdeel van jou wereld en 
volg jij de laatste trends op de voet? Dan ben jij misschien wel hét nieuwe gezicht van onze 
winkel!  
 

• Dagen : maandag (13:00-17:30), woensdag (10:00-17:30) en zaterdag (10:00-17:00) 
(doordeweekse dagen evt. bespreekbaar). 

• Werkzaamheden : o.a. klanten en kids helpen en adviseren, orders inpakken, e-mails 
beantwoorden, nieuwe collecties uitpakken, winkel stylen enz. 

• Modebewust, spontaan, enthousiast en een echte fashion-addict! 
• Klantgericht, commercieel gedreven en communicatief vaardig 
• Ervaring in werken binnen (kinder)kleding is een pré 
• Beheerst de Engelse taal, zowel mondeling als schrijfvaardig. 
• Bent het liefst 24/7 met styling, mode, interieur en (social) media bezig 
• Voelt zich thuis in onze style die wij voeren 
• Bij voorkeur woonachtig in of rondom ’t Gooi  
• Start datum : per  1 augustus 2020 t/m +/- 28 februari 2021 

 
Interesse? 
Ben je enthousiast geworden? Wij wachten op jouw spontane reactie van jou! Mail je 
motivatiebrief, CV en foto naar info@storeofdaydreams.com, tav. Marloes. 


