
Over Kappershandel B.V.: 
Kappershandel is een internationale distributeur van professionele kappers- en beautyproducten. 
Kappershandel heeft een assortiment van meer dan 10.000 kappers-, pedicure-, nagel- en 
beautyproducten van bekende merken zoals L’Oréal, Schwarzkopf, Wella, Goldwell, maar ook diverse 
eigen merken zoals Me Professional, Tangle Mouse en Takumi. Kappershandel is centraal gelegen in 
Almere van waaruit zo’n 4000 professionele klanten worden bedient in binnen- en buitenland. 

Functieomschrijving 
Als allround verkoopmedewerker binnendienst maak je deel uit van een team dat bestaat uit jonge, 
enthousiaste collega’s die werken in een open sfeer. Samen met je collega’s ontvang je onze klanten 
op een enthousiaste wijze en maak je het onze klanten voor 100% naar de zin. Je stelt de klant 
centraal en doet je uiterste best om hun wensen te vervullen.  

Dit doe je o.a. door de groothandel en showroom er perfect uit te laten zien en de klanten op een 
enthousiaste wijze te helpen. Om dit te realiseren doe je ook lichte huishoudelijke werkzaamheden, 
zoals stofzuigen, afnemen van inventaris en dweilen.  

Je doet bestellingen, verwerkt de vracht en voorraden en presenteert de artikelen zo aantrekkelijk 
mogelijk. Natuurlijk help je ook klanten aan de kassa en beantwoord je vragen van klanten in de 
groothandel, per mail of telefonisch. Je houdt verkoopgesprekken, beheert de webshop, maakt 
offertes en verwerkt orders. Daarnaast adviseer je en geef je uitleg over het gebruik van kappers-, 
pedicure-, nagel- en beautyproducten. Verder ben je verantwoordelijk voor de organisatie rondom 
cursussen en opendagen op locatie. Kortom een functie met inhoud. 

Profiel 
Onze ideale medewerker heeft de volgende eigenschappen: 
Je hebt gevoel voor handel, je bent verkoop gericht, ambitieus en bereid net dat beetje extra te 
geven. Je bent collegiaal en vind het leuk om samen met een team voor de beste resultaten te gaan. 
Je neemt eigen initiatief en kunt zelfstandig maar ook in een team werken. Je bent stressbestendig, 
flexibel kunt multitasken en bent instaat om in te spelen op wisselende omstandigheden en situaties. 
Je vindt het leuk om in een kappersgroothandel te werken en je handen uit de mouwen te steken. Je 
bent vriendelijk, spontaan, servicegericht en je kunt je verplaatsen in de klant om ze zo goed mogelijk 
van dienst te kunnen zijn. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de 
Nederlandse, Engelse en liefst ook Duitse taal in woord en geschrift. Je bent representatief en hebt 
een professionele uitstraling. Je beschikt over ruime product- en vaktechnische kennis of je bent 
bereid te leren. Het werken in Excel, Word, Paint en Outlook zijn voor jou geen probleem. Je hebt 
Mbo werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur werkervaring in de kappers/uiterlijke 
verzorgingsbranche. Afgeronde kappersopleiding of opleiding tot pedicure-, nagel- of 
schoonheidsspecialiste geniet de voorkeur. 

Ben jij deze gemotiveerde collega met ervaring in de kappers-, pedicure, nagel- of beautybranche en 
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij bieden een uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf 
met marktconform salaris (en personeelskorting). 

Ben je enthousiast geraakt? Stuur je motivatiebrief met CV en pasfoto naar:  
Kappershandel B.V. t.a.v. Tycho Lanzaat, Directeur  
Katernstraat 33F, 1321 NC Almere. Of mail naar info@kappershandel.nl  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
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