vacature

STORE
MANAGER

40 UUR | AMSTELVEEN

Functie & organisatie

Werkzaamheden

Profiel

Voor TennisDirect zijn we op zoek naar een
enthousiaste en hardwerkende Store Manager.
Ben jij onze nieuwe collega die gek is van tennis
en deze passie graag deelt met onze klanten?
Dan zoeken wij jou!

•

Aansturen van jouw directe collega’s (2-5
per dag, afhankelijk van de bezetting/
drukte)
Aanvullen van het beschikbare
assortiment
Verkoop en het geven van advies aan
onze klanten
Verwerken van binnengekomen en
uitgaande artikelen
Ondersteuning bij evenementen
Bespannen

•
•

Wat vragen we van jou?

•

Als Store Manager ben jij verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van de dagelijkse
werkzaamheden in onze fysieke TennisDirect
winkel. Je werkt mee in de winkel en houd je
bezig met het zo goed mogelijk helpen van
onze klanten, maar je bent daarnaast ook bezig
met de aanvulling en inrichting van de winkel
en het aansturen van jouw collega’s.
TennisDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. De bekendste labels van Passa Sports
zijn TennisDirect, VoetbalDirect, HockeyDirect,
Hardloopshop en Handbalshop, die je
misschien wel kent van partnerships met o.a.
de KNLTB, Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.
Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor
sport. En zeg nou eerlijk, wat is er mooier dan
werken voor het grootste online sportbedrijf
van Nederland?

Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

•
•
•
•
•

Je bent ten eerste natuurlijk een liefhebber
van de mooiste sport van de wereld. Je kunt
het overzicht goed bewaren en als je kansen
ziet om de winkel nog beter neer te zetten dan
ga jij direct aan de slag om dit te realiseren!
Daarnaast ben jij goed in het stellen van
prioriteiten van de werkzaamheden en durf je
hierin keuzes te maken.

•

Je hebt ervaring met leidinggeven
Passie voor- en affiniteit met Tennis is
een pré
Affiniteit met de detailhandel is een pré

Wij bieden jou
•
•
•

•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Ruime doorgroeimogelijkheden en ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 10.000
sportartikelen

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

