
DON’T BE SCARED.
CHANGE THE RULES. LIVE YOUR DREAMS.

THERE ARE NO LIMITS IN BEING YOU.
BE YOURSELF, EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN.

WWW.SINNER.EU

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

STORE STAFF 
(m/v, fulltime, parttime)

De SINNER Brandstore is hét visitekaartje van ons merk en geeft de SINNER-beleving voor onze klanten en gasten weer. Zowel nationale 
als internationale consumenten en zakelijke relaties komen bij ons over de vloer. In de SINNER Brandstore verkopen we de complete 
SINNER-collectie, sportswear én optiek, en vind je alle informatie over onze producten.

WAT DOE JE:

Als Store Staff werk je, samen met collega’s, aan de actieve verkoop van onze producten en het behalen van de vooropgestelde 
objectieven. Je houdt de winkel netjes en onze verschillende assortimenten op voorraad. Je bent hét visitekaartje van SINNER en met 
jouw klant- en servicegerichte houding weet jij onze klanten de beste service en complete SINNER-beleving te bieden. 

Kortom: als jij voldoening haalt uit het behalen van de beste verkoopresultaten in combinatie met het verlenen van de beste service, dan 
is dit je kans om te werken binnen onze dynamische organisatie.

DIT BEN JIJ:

 Klantgericht, representatief, communicatief en sociaal vaardig
 Gedreven en resultaatgericht
 Je hebt affi niteit met onze producten en een groot verantwoordelijkheidsgevoel

DIT HEB JIJ:

 Een fl exibele instelling; werken in het weekend en in vakanties is geen probleem
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 Je woont in een straal van 15km van onze store

WIJ BIEDEN:

Werken in de SINNER Brandstore Leidsestraat AMSTERDAM betekent werken in een dynamische omgeving waarin geen dag hetzelfde is. 
Daarnaast bieden wij marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voldoe jij aan het profi el? Dan ontvangen wij graag jouw curriculum vitae en motivatie.
Je sollicitatie kun je per e-mail sturen t.a.v. SINNER, t.a.v. Lotte van Wees, naar: lotte@sinner.eu

Ook als je meer wilt weten over collega’s, arbeidsvoorwaarden en werksfeer, dan kun je jouw vragen mailen of telefonisch contact 
opnemen: +31 (0) 294 - 46 50 60.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


