vacature

VERKOOPMEDEWERKER

0 - 16 UUR | AMSTELVEEN

Functie

Takenpakket

Voor onze TennisDirect Store in Amstelveen
zijn wij op zoek naar een enthousiaste,
hardwerkende verkoopmedewerker!

•

Ben jij onze nieuwe collega die gek is van
sport, een passie heeft voor tennis en deze
passie graag deelt met de klanten van
TennisDirect?
Als verkoopmedewerker draag je bij aan de
dagelijkse werkzaamheden in een fysieke
winkel van TennisDirect. Je houdt je bezig
met verkoopwerkzaamheden, aanvulling en
inrichting van de winkel en je onderhoudt de
rackets van onze klanten (Bespannen).

•
•
•
•

Verkoop en het geven van advies aan
onze klanten
Tennisrackets bespannen
Aanvullen van het beschikbare
assortiment
Verwerken van binnengekomen
en uitgaande artikelen
Ondersteuning bij evenementen
van TennisDirect

Wat vragen we van
jou?
Je bent een sterke persoonlijkheid en probeert
het maximale te halen uit het contact met
onze klanten. Je denkt niet in problemen, maar
in oplossingen en kunt je, wanneer nodig,
uitstekend inleven in de klant. Daarnaast ben
je communicatief sterk en hecht je waarde
aan een goede samenwerking met je collega’s.
Samen met je team breng je het niveau in de
winkel naar een nog hoger niveau!

Onze winkel is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 uur tot 20:00
uur, zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
en zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Op dit
moment zijn wij op zoek naar iemand die
beschikbaar is op een doordeweekse middag +
avond én een weekenddag.

Ervaring
•
•
•

Passie voor- en affiniteit met tennis.
Ervaring met het bespannen van
rackets is een pré.
Affiniteit met detailhandel is een pré.

Wij bieden jou
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf.
Een marktconform salaris.
Een functie met 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
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