Assistent Shopmanager
(Eindhoven Airport)
Eindhoven, fulltime 40 uur
Jij wilt maar één ding: klanten verwonderen, verbinden en verblijden. Eigenlijk stop jij niet voordat je een
glimlach hebt getoverd op het gezicht van de klant. Dit zit in je. Jij hebt altijd al een passie voor retail
gehad. De retailwereld, de omgeving, de producten, het concept… alles spreekt jou aan. Hoe gaaf is het
als je van je passie je job kunt maken in een internationale setting op Eindhoven Airport?
Dit ben jij
Jij wordt hét gezicht van onze shop in Eindhoven. Dat is maar goed ook, want jij bent altijd enthousiast, energiek
en ondernemend. Jij bent samen met de shopmanager verantwoordelijk voor alle facetten van de winkel. Klinkt
goed, toch? Jij wilt continu geprikkeld worden, bezig zijn. Je bent dan ook zeer proactief, besluitvaardig en hebt
een sterke persoonlijkheid. Een leidinggevende rol past perfect bij jou, je bent duidelijk, consequent en zeer
betrokken.
Een werkdag als Assistent Shopmanager
Je start de dag met jouw topteam. Wat willen we én gaan we vandaag bereiken? Hoe waren de resultaten van de
afgelopen tijd? Wat zijn de to do’s voor vandaag? Jij coacht en motiveert het team, waardoor jullie iedere dag
weer een fantastisch resultaat behalen! In deze functie word je in een intensief ‘learning on the job’ traject
klaargestoomd tot de rechterhand van de Shopmanager. Een ding is zeker; je gaat heel veel leren! Jij wordt een
mastermind wat betreft de winkelinrichting, voorraadbeheer en het inkoopproces. Zodra je hier de fijne kneepjes
van af weet, maak je kennis met het leidinggevende aspect. Iets wat al van jongs af aan in je zit. Je richt je op het
coachen, motiveren en begeleiden van het team en je wordt betrokken bij het opstellen van de werkroosters. Een
puzzel die jij iedere keer weer weet op te lossen! Bij afwezigheid van de Shopmanager ben jij het eerste
aanspreekpunt. In de laatste fase van jouw leertraject ben je samen met de Shopmanager en Assistent
Shopmanagers verantwoordelijk voor het totale winkelproces en de commerciële resultaten. Jij streeft naar het
maximale resultaat! Iedere keer weer.
Een opsomming van jouw CV
- Je hebt je HBO diploma in commerciële richting op zak!
- Je hebt 0 tot 2 jaar ervaring binnen de Retail vanuit een bijbaan of na afronding van je studie.
- Je beheerst naast het Nederlands de Engelse taal vloeiend.
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht.
Je moet bereid zijn om in wisselende diensten tussen 05.30 uur en 22.00 uur en in de weekenden te werken.
Gezien de werktijden en locatie is eigen vervoer noodzakelijk. Wij zijn op zoek naar iemand die 40 uur per week
beschikbaar is en niet afhankelijk is van schoolvakanties. Dit zijn juist de drukste periodes in de winkel, dus dan
moet jij knallen met je team en die extreem hoge omzet realiseren!
Een aanbod dat je niet kunt weigeren
- Een baan die zich kenmerkt door vrijheid en ruimte voor ondernemerschap, klinkt goed toch?
- Leren door het gewoon te doen, vanaf dag één.
- Een informele werksfeer in een jong en ambitieus team.
- De kans om jezelf te laten zien en ver door te groeien binnen B&S.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onze gezellige bedrijfsborrels en –feesten.
Wie is B&S?
De B&S Shop Fly winkels zijn onderdeel van B&S. Deze winkels zijn uniek qua locatie en het walkthrough
concept. Wij bieden onze klanten van alles aan: van parfums, cosmetica, drank, tabak, elektronica en zoetwaren
tot horloges, sieraden en gifts. We got it all! Gelukkig hebben we ruim 700 m2 om al onze producten mooi te
presenteren en op drukke dagen 9000 passagiers te verwelkomen. Het zal je dan ook niet verbazen dat de B&S
Shop Fly de grootste airport winkel van Nederland is. Er is genoeg te doen!
Onze organisatie bestaat uit verschillende internationale gerenommeerde handelsondernemingen in
levensmiddelen en/of luxe consumentengoederen. Grote hoeveelheden goederen gaan vanuit ons eigen

distributiecenter dagelijks naar o.a. airports, airlines, ferries, cruiselines, shipchandlers, importeurs, distributeur
military & offshore project cateraars in de hele wereld. B&S Shop Fly groeit hard en de volgende uitbreiding is al
in het vooruitzicht. Waar je bij andere bedrijven misschien in een stramien komt, kun je bij ons de paden zelf
leggen. Jij bepaalt jouw eigen koers in dé internationale handelsorganisatie, B&S!
Overtuigd en wil je solliciteren?
Stuur je motivatie met CV naar hr@bs-gg.com.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Robert Geelen van onze HR Department via
078-6534118. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijbs.nl
We hebben er zin in om jou te ontmoeten en welkom te heten bij B&S, jij ook?
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

