Sales Advisor Eindhoven Airport
Sales Advisor B&S Shop Fly
De douanecheck is achter de rug en de vakantie kan beginnen. Tijd voor ontspanning dus en daar kan
jij bij helpen! Als Sales Advisor bij B&S Shop Fly bied jij reizigers een gevarieerd aanbod in
elektronica, sieraden, drank, tabak, boeken en tijdschriften. En dit alles op een unieke locatie!
Voor onze B&S Shop Fly locatie op Eindhoven Airport zijn wij op zoek naar Sales Advisors. Als
visitekaartje van de enige walktrough shop in Nederland zorg jij ervoor dat iedere reiziger geïnspireerd
en geadviseerd wordt. Dankzij ons unieke winkelconcept is een inspirerende omgeving gecreëerd
waar de zintuigen van elke reiziger geprikkeld worden. Jij, als onze nieuwe Sales Advisor, maakt deze
ervaring compleet!
Jij biedt ons:
De B&S Shop Fly is zeven dagen per week, 365 dagen per jaar geopend van 5:00 tot 22:00. Het is
daarom van belang dat je het vliegveld altijd kan bereiken en dat je bereid bent om vroeg te beginnen
of tot laat te werken. Je bent commercieel, servicegericht en hebt een winnaarsmentaliteit. Elke
reiziger wordt dankzij jouw enthousiasme en proactieve houding overtuigd om met onze producten
hun reis te beginnen. Daarnaast:




Kan je 16 tot 40 uur per week werken
Spreek je zowel Nederlands als Engels
Heb je affiniteit met Retail (ervaring als Sales Advisor is een pré)

Wij bieden jou:






Een unieke, internationale en dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is
Een leuke, uitdagende baan in de enige walktrough shop van Nederland
Een marktconform salaris met toeslagen bij vroege-, late- en zondagsdiensten
Salestrainingen
Doorgroeimogelijkheden

En dit alles in een gezellig, enthousiast en proactief team!
Belangrijke informatie
Om te mogen werken achter de douane op Eindhoven Airport moet er eerst een Airportbadge
aangevraagd worden. Je ontvangt de Airportbadge als je een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) via
het Ministerie hebt gekregen. De goedkeuring voor deze Airportbadge kan vier tot acht weken duren.
Zodra alles rond is kan je starten als nieuwe Sales Advisor van B&S Shop Fly.
Nog steeds enthousiast? Solliciteer dan direct!
Dit kan je doen door jouw motivatiebrief te sturen naar hr@capi.com t.a.v. Eva Kaplan.
Aanwezigheid op een van onze Talent Days kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

