Vulploegmedewerker
8 tot 32 uur p/w
Wil jij werkzaam zijn op een unieke Retail werkplek in de enige walkthrough shop van Nederland en
kun jij alle reizigers een fantastisch begin van hun vakantie geven? Kom dan werken bij B&S Shop
Fly, onze prachtige winkel achter de douane van Eindhoven Airport!
De functie als Vulploegmedewerker
De dynamische wereld waar B&S Shop Fly zich in bevindt, zorgt ervoor dat we continu in beweging
zijn. Geen dag is hetzelfde! Jij zorgt ervoor dat de winkel continu bevoorraad is, waardoor jouw
collega’s ieder moment hun verkoop skills kunnen inzetten. Samen zijn jullie een topteam! Je bent
verantwoordelijk voor alle bijbehorende logistieke werkzaamheden, dat houdt in dat je de
binnengekomen vrachten verwerkt in het magazijn en de goederen verplaatst naar de winkel.
Daarnaast zorg jij er ook voor dat de winkel er altijd strak en schoon uitziet met de juiste uitstraling. Jij
ziet het meteen wanneer er iets niet goed staat of aangevuld moet worden. Je krijgt de ruimte om
mee te denken over het optimaliseren van de binnenkomende en uitgaande goederen. Kortom, jouw
werk is essentieel en je vervult een superbelangrijke rol voor zowel de consument als de winkel.
Onze organisatie
Je hebt er vast wel eens doorheen gelopen, die enorme winkel achter de douane op Eindhoven
Airport. Dat is één van onze winkels! Dagelijks lopen er duizenden passagiers door de B&S Shop Fly
winkel. Je zult je dus echt geen moment vervelen! Wij bieden onze klanten een breed assortiment
aan, van parfums tot cosmetica, dranken, sigaretten, elektronica, boeken en tijdschriften! We got it all!
De winkel is zeven dagen per week, 365 dagen per jaar geopend voor vertrekkende passagiers van
Eindhoven Airport.
Jouw profiel als Vulploegmedewerker
Je bent naast je schooluren flexibel inzetbaar van maandag tot en met zondag;
Je bent beschikbaar om te werken tussen 05:30 uur en 22:00 uur;
Je bent minimaal twee dagdelen per week inzetbaar;
Tijdens de vakantieperiodes ben je meer uren inzetbaar;
Je bent niet afhankelijk van het OV/beschikt over eigen vervoer om naar Eindhoven Airport te
komen
Je bent proactief, klantvriendelijk en komt met ideeën en oplossingen;
Je bent een harde werker die de winkel bevoorraadt vanuit het oogpunt van de klant;
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en de Engelse taal goed.
B&S Shop Fly biedt jou als Vulploegmedewerker
Wij bieden jou een unieke werkomgeving, waar geen dag hetzelfde is. Je gaat werken in een
internationale en dynamische Airportomgeving met een breed scala aan A-merk producten. Je wordt
omringd door populaire en luxe merken! Jouw nieuwe werkplek is bijzonder, jij gaat namelijk werken
in de enige walkthrough shop van Nederland met een gezellig, enthousiast en proactief team!. Dat
klinkt goed, toch? Daarnaast ontvang je een marktconform salaris en toeslagen bovenop je vaste
uurloon bij vroege-, late- en zondagdiensten. Jouw inzet wordt beloond!
Belangrijk om te weten
Om te mogen werken achter de douane op Eindhoven Airport moet er eerst een Airportpas
aangevraagd worden. Je ontvangt de Airportpas als je een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) via
het Ministerie hebt gekregen. Dit moet gebeuren omdat we werken in een Douaneomgeving. De
goedkeuring voor deze Airportpas kan zes tot acht weken duren. Als alles rond is, kun je starten als
nieuwe medewerker van B&S Shop Fly.

Onze selectieprocedure
Wanneer je bent geselecteerd voor een sollicitatiegesprek zal er eerst een Skype gesprek
plaatsvinden met onze HR Department. Als dit Skype gesprek positief is verlopen, word je
uitgenodigd voor een gesprek met onze Shopmanager op Eindhoven Airport.
Enthousiast geworden?
Binnen Capi is altijd ruimte voor mensen met passie en een hart voor Retail. Waar wacht je nog op?
Solliciteer direct! Dit kan je doen door je CV te sturen naar hr@capi.com t.a.v. Eva Kaplan.
Hoe kom ik nog meer te weten over deze vacature?
Neem dan contact op met Eva Kaplan van onze HR Department, via 023-5699570 of hr@capi.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

