
STOREMANAGER BLOND AMSTERDAM 
VERKOOP I HORECA I FULLTIME 

 
Hey Blondie! Altijd al gedroomd van een carrière bij Blond Amsterdam? Dan is dit je kans!  
Voor onze flagship store in hartje Pijp zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die fulltime ons 
team komt versterken.  
 
De baan 
Jij zet alles op alles voor de ultieme klantervaring. Je neemt de tijd om klanten gezellig te woord te 
staan en met ze mee te denken. Jij begrijpt dat klanttevredenheid valt of staat met jouw aanpak en 
ziet het als een uitdaging een glimlach te toveren op het gezicht van iedereen die onze flagship store 
bezoekt. Vol enthousiasme verkoop jij de producten van Blond Amsterdam en daarnaast zet je de 
lekkerste kopjes koffie in het café. Je hebt oog voor de presentatie van de producten in de winkel en 
zorgt ervoor dat de winkel er altijd uitziet om door een ringetje te halen.   
 
Verder deins je er niet voor terug om naast al deze werkzaamheden ook een team van 
winkelpersoneel aan te sturen. Waarbij je jouw enthousiasme op hen overbrengt en je een werksfeer 
creëert waar iedereen goed tot zijn/haar recht komt. Hierin geven wij jou graag de ruimte om dit op 
jouw manier te doen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor het rooster én ben jij het 
aanspreekpunt voor je collega’s. 
 
Dit vragen wij van jou 
De afwisseling tussen verkoop en horeca is helemaal jouw ding. Je staat stevig in je schoenen en kunt 
niet wachten om een team aan te sturen. Je hebt een proactieve houding en steekt graag de handen 
uit de mouwen. Je vindt het leuk om met klanten te werken en bij eventuele klachten zorg jij ervoor 
dat de klant toch tevreden en blij de winkel verlaat. Je bent creatief en vindt het heerlijk om ervoor 
te zorgen dat de winkel er altijd representatief uitziet. Daarnaast heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden in het 
Nederlands én Engels.  
 
Verder heb je:  

- Minimaal mbo-4 werk- en -denkniveau; 
- Ervaring in een vergelijkbare functie; 
- Een flexibele instelling die matcht met onze openingstijden.  

 
Wat je van ons mag verwachten 

- Een salaris dat past bij je leeftijd en achtergrond; 
- 8% vakantiegeld; 
- 25 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband); 
- Personeelskorting; 
- Pensioenregeling. 

 
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Deel dan jouw CV mét foto met ons en vergeet niet toe te 
lichten waarom wij op zoek zijn naar jou! Reageren kan door te mailen naar: nina@blond-
amsterdam.nl onder vermelding van ‘Vacature Flagship Store’.  
 
We hopen je snel te ontmoeten! 
 
Liefs, 
Blond Amsterdam  
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