Shoesme is een Nederlands merk dat hoogwaardige baby- en kinderschoenen maakt. Hierbij
ligt de nadruk op de pasvorm en ondersteuning van het kind met behulp van door Shoesme
ontwikkelde flexibele zolen. Shoesme heeft hiervoor verschillende concepten ontwikkeld die
tot in de puntjes zijn afgestemd op de ontwikkeling van baby’s en eerste lopertjes. Vanuit deze
doelgroepen gedacht, zijn vervolglijnen voor peuters, kleuters en schoolkids ontwikkeld.
Hiermee zet Shoesme een uitgebreide sortering modellen neer, waar kinderen én ouders blij
van worden.

Verkoopmedewerker Shoesme Brandstore Den Bosch +/- 20 uur
Shoesme heeft inmiddels vier brandstores, in Tilburg, Breda, Heusden en Den Bosch. Voor
het filiaal in Den Bosch zijn we op zoek naar een nieuwe verkoopmedewerker. Je standplaats
is Den Bosch, maar het kan voorkomen dat je in een andere brandstore moet inspringen, dus
enige flexibiliteit is gevraagd.
De werkzaamheden houden in:
-

Advisering schoenmaat en juiste concept
Winkelinrichting verzorgen en onderhouden
Bijhouden administratie en voorraad
Verzendklaar maken van bestellingen Shoesme.nl

De functie is voor ongeveer 20 uur, op de volgende dagen:
- Dinsdagmiddag - 5 uur
- Donderdagmiddag - 5 uur
- Vrijdag - gehele dag
- Weekend – een dag per weekend
In de drukke periode van het verkoopseizoen en tijdens vakanties kan om meer inzetbaarheid
worden gevraagd.

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste, flexibel inzetbare verkoopmedewerker mét verkoopervaring in de
(kinder)schoenenbranche. Vind je het leuk om met baby’s en kinderen te werken en kun je
met passie en kennis kinderschoenen adviseren en verkopen?
We zijn op zoek naar een vlotte verkoopmedewerker, die genoeg ervaring heeft om onze
klanten te adviseren en helpen bij kopen van kinderschoenen. Daarnaast vragen wij om enige
flexibiliteit wat betreft de inzetbaarheid in andere brandstores tijdens het verkoopseizoen plus
vakanties.
Ben jij degene die wij zoeken? Mail voor 14 april je CV, foto en een korte toelichting/motivatie
naar dieltje@shoesme.nl. Voor meer informatie of vragen kun je ook mailen naar dit emailadres.

