Wij zoeken een

Oproepkracht

(parttime)

Word jij onze nieuwe collega bij de Livera winkel in
Hoog Catharijne? Per direct zijn we op zoek naar
enthousiaste nieuwe collega die graag op
oproepbasis wil bijspringen! Niet alleen bijspringen
maar ook zeker een waarde leveren en onderdeel
zijn van het team! Wil jij je verder ontwikkelen en
heb je interesse in lingerie? Of heb jij ervaring
in de retail, mode of zelfs bodyfashion, lees dan
verder!
Werken bij Livera betekent ook werken bij een
bodyfashionspeciaalzaak met ruim 100 winkels,
die als belangrijkste waarden expertise, service en
passie heeft. Zijn dit waarden die jou op het lijf
geschreven zijn? En heb je ervaring in het bieden
van persoonlijke en klantgerichte service, waarbij
je jouw kennis van lingerie enthousiast weet over
te brengen? Dan zou Livera wel eens perfect bij je
kunnen passen!
Breng je passie voor bodyfashion over op onze
klanten en inspireer je team om uit elke dag weer
het beste te halen! Wij zoeken meerdere verkoopmedewerksters die samen onze nieuwe winkel tot
een succes willen maken! Ben jij parttime beschikbaar, en ga jij het verschil maken in onze winkel,
dan zijn we op zoek naar jou!

Jij...
•
•
•
•
•
•

hebt een passie voor (body)fashion en ervaring
in de mode
bent gewend te werken in de retail
houdt van werken met mensen
bent ondernemend en resultaatgericht
bent een teamplayer
woont in de omgeving van Utrecht

Omdat lingerie een intiem product is, werk je
intensief samen met je klanten. Maar de
samenwerking en relatie met je collega’s is zeker zo
belangrijk. Je adviseert en styled de klant om de juiste
keuze te maken uit onze merken als Chantelle,
Passionata, Livera en Femilet.
Ben jij de verkoopmedewerker die wij zoeken? Stuur
je sollicitatiebrief en CV met recente pasfoto naar
anouk.keizer@groupechantelle.com t.n.v. Anouk
Keizer (HR Adviseur).

