VACATURE
12-16 uur
Sinds augustus 1995 bestaat Fidgety Fit, een kinder- en jeugdschoenenzaak die zich
heeft gespecialiseerd in het leveren van een kwalitatief en goed passend paar
schoenen. De specialisatie uit zich in aanwezige kennis van de algemene
voetengroei en de specifieke voetvormen. Tevens is er kennis van schoenen wat
betreft materialen, vormen, leesten, lengte- en breedtematen. Met deze kennis kan
een gedegen advies worden afgegeven aan de klant. Op dit moment bestaat het
verkoopteam van Fidgety Fit uit 5 dames. Vanwege het bereiken van een
pensioengerechtigde leeftijd van een vennoot, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en spontane collega die ons team wil komen versterken

Verkoper kinder- en jeugdschoenen (m/v)
Werkzaamheden
Het ontvangen van de klant, het opmeten van de voeten, het aanbieden van een
passende schoen, het adviseren van de klant in goed ABN, het verrichten van
kassawerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, het verwerken van
binnenkomende handel en het invoeren van klantgegevens in de computer.
Werktijden
Wij vragen iemand die flexibel inzetbaar is en gemiddeld tussen de 12 tot 16 uur per
week wil werken. De vaste dag is op de zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur en de
andere dag is in overleg en kan wisselen per week. Begindatum is ook in overleg.
Wij vragen
Een representatieve collega die in staat is en het leuk vindt om met kinderen om te
gaan. Een persoon die er niet tegenop ziet om regelmatig op de knieën op de grond
te zitten, veel kan bukken en opstaan en die met de hand kan voelen en drukken op
schoenen. Daarnaast iemand die stressbestendig, collegiaal en flexibel is. Als pre
zijn verkoopervaring en kennis van de schoenendetailhandel te benoemen.
Wij bieden
Een salaris conform de CAO voor de schoenendetailhandel. Een kans om meer
ervaring op te doen in een verkoopfunctie waarbij veel meer komt kijken dan alleen
het verkopen.
Solliciteren?
Een bericht inclusief CV kan gestuurd worden naar fidgetyfit@planet.nl of naar onze
winkel Fidgety Fit, ter attentie van mevrouw A. Kruijdenberg, Dorpsstraat 117 L, 2712
AE te Zoetermeer.

