Kappé Schiphol BV is op zoek naar fulltime:

Sales Assistants Rituals (m/v)
Kappé Schiphol BV is
onderdeel van Kappé
International BV, een
bedrijf dat zich bezighoudt
met onder andere de
verkoop van parfum,
cosmetica, zonnebrillen en
drogisterijartikelen voor de
binnen- en buitenlandse
markt. In Nederland
exploiteren we winkels op
de luchthaven Schiphol en
vormen ook groothandelsactiviteiten een deel van
onze business.
Internationaal leveren we
o.a. aan winkels op
militaire bases in heel
Europa.
In het See Buy Fly shopping
center achter de douane
hebben we vier luxe
parfumerieën en twee
drogisterijen. Verder
exploiteren we 2 Rituals en
drie zonnebrillenwinkels
waar merken als Ray-Ban,
Armani en Gucci
verkrijgbaar zijn.
Kappé bestaat voor en
door mensen. We werken
professioneel met
eigentijdse technieken,
maar bij alles blijft de
mens voorop staan. Onze
missie is: Professionalism
with a human face.

Wil je werken in een bruisende en internationale omgeving, te midden van vakantiegangers en
zakenreizigers? Op één van de beste luchthavens ter wereld? Dan hebben wij de perfecte baan voor
iemand met kennis en ervaring.

Wij zoeken collega’s:
• die de Rituals filosofie met enthousiasme
uitdragen
• die ervaring hebben als pedicure en/of manicure
• die servicegericht en klantvriendelijk zijn met
een grote dosis enthousiasme
• die bereid zijn te werken op onregelmatige tijden
(Schiphol’s 24-uurs omgeving, 7 dagen per
week) en fulltime beschikbaar zijn (35-urige
werkweek)
• die de Nederlandse en Engelse taal goed
beheersen; kennis van andere talen is altijd
welkom
• met een verzorgd uiterlijk.
• die initiatiefrijk zijn en eigen verantwoordelijkheid
nemen
• die doorzettingsvermogen hebben en leergierig
zijn
• die minimaal 5 jaar in Nederland ingeschreven
staan, vanwege de geldende veiligheidsvoorschriften op Schiphol

Wij bieden:
Een fulltime functie in een dynamische en
internationale werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen:
• Goed salaris
• Interne opleiding
• Reiskostenvergoeding (fiscaal toelaatbaar)
• Kortingsregeling
• Aantrekkelijke extra’s
Interesse?
Indien je belangstelling voor deze functie is
gewekt, ontvangen we graag voor 30 september
2017 jouw sollicitatiebrief en CV. Deze kun je
sturen naar: Kappé Schiphol BV, t.a.v. mw E.
Sarian Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp.
Of e-mail naar e.sarian@kappe.nll
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.

