Medewerker Flagship store
Diamanti Per Tutti Antwerpen
Diamanti Per Tutti maakt – zoals de naam het zegt – diamant juwelen trendy en betaalbaar. Met 16x
eigen stores van Antwerpen tot in Shanghai, een 100-tal juweliers en concept stores in België, een
uitrol van shop-in-shops in travel retail (lees: op +10 cruiseschepen en in luchthavens) zijn we goed
bezig onze droom ‘everyday diamonds from the heart of Antwerp’ naar alle hoeken van de wereld te
brengen, te verwezenlijken.

Voor onze flagship store in Antwerpen is Diamanti Per Tutti op zoek naar een dynamische
medewerker. De ideale kandidaat is een commercieel en zelfstandig ingestelde ervaren verkoper met
een passie voor mode en juwelen.
What’s in it for you:
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Je staat samen met je collega in voor het dagelijks reilen en zeilen van onze flagship store in
Antwerpen
Naast verkoop in de winkel run je de webshop: het inpakken en versturen van online orders,
retours en de bijhorende after sales/customer service
Je staat in voor het afhandelen van B2B orders: facturatie, controle van inkomende goederen
en uitzenden en afhandelen van bestellingen
Je bent mee het aanspreekpunt van zowel particuliere klanten als B2B
Je ondersteunt je collega’s van marketing waar nodig: voor travel retail, styling en campagnes
de nodige taken en leveringen uitvoeren in overleg met je collega
Je geniet van een competitieve verloning met extra voordelen
Je werkt in een dynamische, jonge en creatieve omgeving
Je werkt minstens 3 dagen per week (inclusief 3 zaterdagen per maand) in onze winkel in de
Drukkerijstraat

What you’ll bring to the table:
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Je bent een geboren verkoper/-verkoopster
Je bent vlot, commercieel ingesteld, hands on, flexibel, leergierig en proactief
Je hebt minstens 5 jaar ervaring als verkoper/verkoopster in een mode of juwelenwinkel
Je bent een echte teamspeler
Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid
Je houdt van mode, hebt een zwak voor juwelen en bent fan van Diamanti Per Tutti
Je communiceert graag open en duidelijk
Je bent georganiseerd en gedisciplineerd – uitdagingen en targets geven je een boost
Je hebt ervaring met verkoop, administratie, stockbeheer, …
Je hebt een goede talenkennis (Nederlands als moedertaal, voldoende vlot in Frans en Engels)

Still reading? Begint het stiekem te kriebelen? Mail ons je CV en motivatie brief naar
stephanie@diamantipertutti.com

