
VACATURE WINKELMEDEWERKER BLOND AMSTERDAM 

VERKOOP l HORECA l PARTTIME 

Voor onze flagship store in hartje Pijp zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons 

gezellige team komt versterken. 

Wat ga je doen? 

In onze flagship store draait het om de tevredenheid van de klanten. Je neemt de tijd om klanten 

gezellig te woord te staan en zorgt dat ze met een lach op hun gezicht weer de deur uitgaan. Vol 

enthousiasme verkoop jij de producten van Blond Amsterdam en heb je oog voor de presentatie van 

de producten in de winkel. Je zorgt er dus voor dat de winkel er altijd op en top uitziet! 

Naast de verkoop van onze producten zet je heerlijke koppen koffie die je serveert met onze 

lekkernijen. Het roze café is dé hotspot van Amsterdam en trekt veel internationale toeristen aan. 

Doordat je schakelt tussen de winkel en het café is het werk afwisselend en hierdoor is geen dag 

hetzelfde. Je komt terecht in een klein team van enthousiaste meiden die passie hebben voor het vak 

en de dagen extra gezellig maken. 

Functie-eisen 

- Proactieve houding 

- 16 uur per week beschikbaar 

- Minimum leeftijd 18 jaar 

- Minimaal MBO-3 werk- en denkniveau 

- Horeca ervaring is een pré 

- Representatief 

- Communicatieve vaardigheden in het Nederlands én in het Engels  

- Affiniteit met Blond Amsterdam producten 

- Flexibel, minimaal 1 dag in het weekend en beschikbaar op een aantal feestdagen 

- Je bent een echte teamplayer 

Dit kun je van ons verwachten 

- Een passend salaris / 8% vakantietoeslag 

- Personeelskorting 

- Veelzijdige baan in een ontzettend leuk team  

- Leerzame inwerkperiode 

- Borrelavonden voor de teamspirit 

- Aantrekkelijke werktijden 

Reageren? 

Lijkt het jou leuk om het team van Café Blond Amsterdam te komen versterken en herken jij jezelf in 

bovenstaand profiel? Stuur dan jouw CV mét foto en vergeet niet toe te lichten waarom wij op zoek 

zijn naar jou! Reageren kan door te mailen naar vacature@blond-amsterdam.nl o.v.v. 

‘Winkelmedewerker Flagship store Blond Amsterdam’ t.a.v. Danisha de Graaff 

We hopen je snel te ontmoeten! 

Liefs, 

Blond Amsterdam 

mailto:vacature@blond-amsterdam.nl

