Kappé Schiphol B.V. zoekt
voor haar winkels op Schiphol

MBO BBL Eerste verkoper en verkoopspecialist
Kappé Schiphol is een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat wij altijd op zoek zijn naar ambitieuze stagiaires
die wij kunnen inzetten in onze Parfumerie Cosmetica afdelingen op Schiphol. Elke stagiaire gaat bij ons
direct een opleidingstraject in. Dit traject is opgezet in samenwerking met het onderwijs. Na het volgen van
een stage heb je ervaring op de arbeidsmarkt en leer je veel in jouw eigen vakgebied. Je komt terecht in een
mooi bedrijf met gezellige collega’s die je graag de fijne kneepjes van het vak leren.

Wat wordt er van je verwacht?
- Je wilt minimaal 21 uur per week werken
- Je wilt graag leren om in een team te werken
- Je wilt het beste uit jezelf halen
- Je hebt affiniteit met de parfumerie en/of
cosmetica en wilt hier nog meer over leren
- Je wilt ook weekenden werken en op
verschillende dagen van de week
- Je kunt tussen 8.00 en 20.00 uur op Schiphol
komen
- Je bent representatief
Wat kan je van ons verwachten?
- Producttrainingen in werktijd
- Begeleiding en ondersteuning door leerplekbegeleiding en de nieuwe collega’s
- Zie ook op stagemarkt.nl, nummers 25153 en
25155
.

Wij vragen de volgende kwalificaties:
- Je volgt de opleiding MBO eerste verkoper of
verkoopspecialist. Of gaat deze opleiding binnenkort
starten
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.
Wij bieden:
- Een leerzaam en dynamisch leertraject in het
winkelgebied achter de douane
- Goede ontwikkelingsmogelijkheden en interne
opleidingen
- Leuk salaris plus een reiskosten- en
onkostenvergoeding
Er zal sprake zijn van een proefperiode.
Interesse?
Indien je belangstelling voor deze functie is gewekt,
ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief en CV voor 31
oktober 2018. Deze kun je sturen naar:
i.padovani@kappe.nl. Voor informatie kun je contact
opnemen met Ingrid Padovani op 020-4058555.
Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van
de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is onderdeel van
de sollicitatieprocedure

