Retail Sales medewerker/ Product trainer (zaterdag functie)

company | about us
Easywalker is een creatief en ondernemend bedrijf in de kinderwagen en buggy industrie. Wij ontwerpen en verkopen Kinderwagens,
buggy’s en de bijbehorende accessoires.
Met Easywalker zijn wij bezig een “love brand” te creëren, waarbij wij producten ontwikkelen die de band tussen kind en ouders
versterkt. Naast het Easywalker merk , hebben wij de fashionable merken MINI by Easywalker en Disney by Easywalker gecreëerd.
Deze 3 merken hebben allemaal hun unieke propositie en eigen doelgroep.
In Noord Europa verkopen wij onze producten aan de grote toonaangevende retailers vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam Zuid. In
alle overige landen in Europa en Azië zijn wij vertegenwoordigd via distributie partners. Met een combinatie van sterke marketing,
innoverende nieuwe producten en een grote stimulatie van doorverkoop op de winkelvloer verwachten wij de komende jaren sterk te
blijven groeien!
Om deze groei doelstellingen te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een:

functie
In deze functie bezoek je elke zaterdag een andere winkel van een van onze Key Accounts. Je bent daar als vertegenwoordiger van
Easywalker verantwoordelijk voor advisering over alle Easywalker producten. Je begeleidt ze bij de juiste keuze en deelt me hen waarom
jij denkt dat Easywalker de juiste keuze is.Hiernaast ben je die dag verantwoordelijk voor de verkoop- en producttrainingen van het
winkelpersoneel en de juiste visuele presentatie van onze merken in de winkel.

hoofdtaken/activiteiten
•
•
•
•
•

Consumenten verwelkomen; informeren, adviseren en begeleiden tijdens hun kinderwagen aankoop
Verantwoordelijk voor de advisering over Easywalker kinderwagens en buggy’s
Stimuleren van verkoop van accessoires, zoals voetenzakken, parasols en regenhoezen, indien de consument voor Easywaker
heeft gekozen
Verantwoordelijk voor de juiste merkpresentatie van de producten in de winkel
Verantwoordelijk voor de verkoop- en producttrainingen van het winkelpersoneel

gewenste kennis en ervaring
•
•
•
•
•

Idealiter Minimaal 1 jaar ervaring in een retail omgeving
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
In bezit van Rijbewijs B
Affiniteit met kinderen en baby’s is van belang
Woonachtig in de omgeving van Amsterdam

gewenste competenties
•

Representatief, klantgerichtheid, commercieel, respectvol, resultaatgerichtheid, initiatief, ondernemend

wat bieden wij
•
•
•
•

Goede primaire arbeidsvoorwaarden (8 uur per week contract)
Bonus op basis van verkoop prestaties
Wanneer niet in bezit van een eigen auto, wordt dit verzorgt
Gedegen Inwerkprogramma

hoe kan je ons bereiken?
Stuur je cv met foto en je motivatiebrief naar mailto:jobs@easywalker.nl t.a.v. Marc Serrurier Schepper

