HEY
YOU
Ben je een fashion lover met gevoel voor mode,
heb je een ‘down to earth’ mentaliteit en ben je
super service gericht? En ben je ook nog gek op
social media? Dan ben jij wellicht degene waar
wij naar op zoek zijn.
Volgende skills:
• De woorden spontaan, vriendelijk en enthousiast omschrijven jou
in een notendop
• Je hebt een hands- on werkmentaliteit en bent in staat om service
te bieden waarbij de klant voorop staat
• Je kunt de klant als geen ander adviseren op het gebied van
trends, collecties, styling en pasvorm
• Je bent creatief, barst van de goede ideeen en loopt over van
inspiratie
• Verder ben je een echte teamplayer en een inspirerende collega
die een goede sfeer weet te creeren op de werkvloer
• Heb je ervaring in de modebranche?
• Dan is dat zeker een pré, maar geen must.

PAR T-T IME ±20 UUR
WEEKENDHULP

Kortom: je adviseert, informeert over huidige (en aankomende ) collecties, onderhoudt sociaal contact en zorgt ervoor dat de klant de ultieme
shopping experience beleeft!
Wat wij bieden:
• Een gezellige en fijne werkplek in hartje Arnhem
• Een warm welkom in ons kleine informele team
• Een parttime job voor +/- 20 uur per week
• Weekend hulp (ideale baan naast studie)
• Een inspirerende en groeiende werkomgeving
• Een werkplek waar iedereen gelijk is en alles bespreekbaar is.
• Gezellige private shop avonden
• Creative vrijheid in aankleding van onze winkel.
Als je nou ook nog lekker flexibel bent, dan kunnen wij niet wachten
om jouw motivatie en foto te mogen ontvangen
Per app: 06-535 088 50 of per mail info@resetfashion.nl.
Je bent ook altijd van harte welkom voor een kopje koffie of thee in
onze winkel.
Check tevens onze FB of Insta voor de ‘RESET’ vibe...
Want wellicht sta jij daar binnenkort ook wel op!

