TIME
FOR A
NEW
JOB?
Babypark is Europa’s grootste en goedkoopste babywinkel met
9 megastores in Nederland. Voor Babypark Gouda zijn wij op zoek naar
een enthousiaste collega die ons team komt versterken!

Verkoper
(fulltime / BBL, m/v)

Functieomschrijving

• Je hebt passie voor babyartikelen

Als verkoper stimuleer je klanten op een

• Je bent flexibel, stressbestendig en

klantvriendelijke, professionele wijze bij de aanschaf
van hun babyuitzet. Je bent in staat om actief en
enthousiast contact te leggen en je inspireert en
adviseert klanten om hun droom te verwezenlijken.

niet bang om stevig aan te pakken
• Bereid om op koopavonden en op alle
zaterdagen te werken
• Opleiding op MBO-niveau
• Kennis van de Engelse en Duitse taal

Profiel
en resultaatgericht

Solliciteren
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze

• Je ben communicatief vaardig

vacature? Neem dan contact met onze filiaalmanager

• Je bent representatief en gastvrij

Kees Timmer, tel. 06 5358 5791.

• Je hebt een gezonde overredingskracht

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

• Je bent commercieel, klantgericht
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Logistiek medewerker & Verkoper
(fulltime / BBL, m/v)

Functieomschrijving

• Je bent een aanpakker

In deze functie ben je 1 dag werkzaam als

• Je kunt zelfstandig maar ook in teamverband werken

magazijnmedewerker in het magazijn, de service

• Je bent communicatief vaardig

afdeling en klachtenafhandeling. Daarnaast werk je 3

• Je bent enthousiast en klantgericht

dagen per week in de verkoop en adviseer je klanten bij

• Je vindt het geen probleem om op zaterdag en

de aankoop van babyartikelen. Gezien de samenstelling

koopavonden te werken

van ons team en de werkzaamheden die je moet
verrichten, gaat onze voorkeur uit naar een mannelijke

Solliciteren

collega..

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze

Profiel
• Opleiding: MBO
•Je hebt een positieve werkuitstraling

Kees Timmer, tel. 06 5358 5791.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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