Fulltime adviseuse en coupeuse 					
in de dames bruidsmode					 VACATURE
OVER THE NEW BRIDE
The New Bride is een prachtige bruidsmodezaak in het hartje van Barneveld die zich volledig richt op de verkoop
van bruidsjurken, bruidsschoenen, lingerie en accessoires. Wat de winkel bijzonder maakt is dat ze een eigen atelier
hebben, waarin ervaren coupeuses ervoor zorgen dat de jurken op maat vermaakt kunnen worden naar elke wens
van de klant. In een zeer mooie en luxueuze winkel met maar liefst 2 verdiepingen, kunnen aanstaande bruiden
naar hartenlust op zoek gaan naar hun droomjurk. Met meerdere privé paskamers kunnen zij ook voor klanten die
behoefte aan privacy hebben een fijn en vertrouwd bezoek bieden. Het team van The New Bride staat klaar met veel
deskundigheid en ervaring om bij te dragen aan een onvergetelijke trouwdag

WAT HOUDT HET WERK IN?
Het gaat om een functie waarbij je zorg draagt voor het adviseren en begeleiden van dames die op zoek zijn naar
hun droomjurk en hun verdere aankleding. De werkzaamheden zijn breed omvattend. Je bent verantwoordelijk voor
het persoonlijke contact met de klant van afspraak tot en met het doorpassen en definitieve presenteren van het
eindresultaat. Dit betekend ook dat je vaardigheden nodig hebt om de jurk naar wens van de klant in ons atelier kan
vermaken.

WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN?		

WAT BIEDEN WIJ JOU?

- Adviseren, begeleiden en verkopen van bruidsmode 		
- Fulltime functie 36 – 38 uur
voor dames.							- Goede salariëring
- Vermaken van jurken in ons atelier.				
- Opleidingen en trainingen
- Plannen van afspraken met klanten voor verkoop en 		
- Een fijn, warm en ervaren team
vermaak.							
- Werken conform CAO detailhandel
- Het visitekaartje zijn van The New Bride.			
- Functie is beschikbaar per 1 mei 2018		

DEZE FUNCTIE VEREIST VAN JOU:			

ZIJN DIT JOUW KWALITEITEN?

- Ervaring in verkoop binnen de mode detailhandel		
- Klant en service gericht
- Ervaring als coupeuse of naaister				
- Naai ervaring
- Minimaal afgeronde MBO opleiding 				
- Ervaring en interesse in de mode
- Planmatig inzicht						- Representatief
- Klantgericht							- Zelfstandig
- Creatief							
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Werken op zaterdag
- Basiskennis en vaardigheden op de computer
Ben jij enthousiast en past dit helemaal bij jou? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van cv naar:

The New Bride

t.a.v. Marlies ten Hoedt
Valkseweg 19
3771 RC Barneveld
of mail naar info@thenewbride.nl
Ook voor vragen kun je bij mevrouw ten Hoedt terecht: 0342 - 418458 Meer informatie over The New Bride vindt je
op WWW.THENEWBRIDE.NL

