Kappé Schiphol B.V. zoekt fulltime

Customer Managers (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 4 luxe
parfumerieën en 2
drogisterijen. Verder
exploiteren we 3 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.

In deze uitdagende functie bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de
winkel. U maakt deel uit van een team van ongeveer 20 customer managers verdeeld over 4
terminals. Samen met uw collega customer managers bent u medeverantwoordelijk voor de
operationele aansturing van de Terminal. U geeft direct leiding aan een team van ongeveer 20
verkoopmedewerkers.
Wat wordt er van u verwacht?
- U geeft op een stimulerende en coachende
wijze leiding aan uw team.
- U vervult in alle opzichten een
voorbeeldfunctie waarbij klantgerichtheid
centraal staat.
- U stimuleert de verkopen in de winkel.
- Uw medewerkers zijn gemotiveerd en
vormen samen met u een zeer professioneel
team.
- U werkt doelgericht en bent in staat om een
diversiteit aan activiteiten en taken op
efficiënte wijze te overzien en uit te voeren.
- U bent initiatiefrijk en op zoek naar
verbeterpunten.
- U kunt prima improviseren en delegeren.
- U beschikt over goede communicatieve
eigenschappen.
- U bent bereid te werken op onregelmatige
tijden (Schiphol’s 24-uurs omgeving, 7
dagen per week) en bent fulltime
beschikbaar (35-urige werkweek).
- U heeft een verzorgd uiterlijk. Daarnaast
voelt u zich prettig in zakelijke bedrijfskleding
- U staat minimaal 5 jaar in Nederland
ingeschreven, vanwege de geldende
veiligheidsvoorschriften op Schiphol

Wij vragen de volgende kwalificaties:
- Verkoopervaring en kennis van de grote
parfum- en cosmeticahuizen
- Leidinggevende ervaring, bij voorkeur
opgedaan in de retailbranche
- Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden:
- Een leerzame en dynamische functie in het
winkelgebied achter de douane.
- Goede ontwikkelingsmogelijkheden.
Interesse?
Indien uw belangstelling voor deze functie is
gewekt, ontvangen wij graag voor 30
september 2017 uw sollicitatiebrief en CV.
Deze kunt u sturen naar: i.padovani@kappe.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Ingrid Padovani op 020-4058555.
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.

