Leerplek Ondernemer Retail / Retail specialist

MYoMY is een Nederlands tassenmerk en B Corporation met een sociale missie. Met onze
duurzame tassen en portemonnees willen wij de wereld een stukje eerlijker en gelijkwaardiger
maken, door zoveel mogelijk Fair Trade werkuren te creëren. Dit doen we samen met onze Fair
Trade productiepartners in India, Bangladesh & Roemenië. Elegante en krachtige designs in een
duurzame kwaliteit – daar staan de tassen van MYoMY bekend om. Het bekendste design is de
iconische MY PAPER BAG met de kartelrand ontworpen door Ramon Middelkoop.
Als leerling Retail Specialist / Ondernemer word jij de store owner van onze brandstore in de
9straatjes in Amsterdam. Lijkt het jou leuk om klanten mee te nemen in het verhaal van MYoMY?
Wil jij jouw talent inzetten om de winkel van MYoMY op de kaart te zetten? Lees dan snel verder.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Verkopen & ambassadeur zijn van ons verhaal
• Winkelrooster
• VM / uitstraling winkel
- Juiste producten op juiste plaats
- Bordjes en uitstraling
- Organisatie magazijn en externe opslag
• Assortiment
- Juiste hoeveelheid producten verkoop op de juiste plek
- Verkooprapportages in overleg verkoopteam
• Protocollen
- Uitwerken beleid & trainen van ons team
• Marketing
- Initiatief online acties vertalen naar de winkel + organisatie events
Wie zoeken wij?
Iemand die…
• … een fijne dosis energie heeft
• … zich goed kan inleven in een klant
• … communicatief sterk is en initiatief neemt
• … zelf ook houdt van winkelen (online en offline) en duurzaamheid belangrijk vindt
• … woonachtig in regio Amsterdam (of met ov makkelijk kunnen komen)
Wat bieden wij?
• Een werk/leer plek met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheden
• Omdat de organisatie klein is leer je/ben je betrokken bij alle facetten, inclusief bij
voorbeeld design
• Mogelijkheid veel te leren over fair trade en duurzaam produceren
• Een werkervaring waar alle facetten van een eigen winkel runnen terugkomen
• Gezellige teamdagen waar je het hele bedrijf leert kennen
Extra informatie:
• Werken vanuit onze brandstore in de 9straatjes Amsterdam

•
•

De start is mogelijk vanaf augustus, het liefst voor minimaal 5 maanden tot een jaar en
voor minimaal 4 dagen in de week
Salaris in overleg

