Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan/vakantiebaan in een internationale omgeving? Zie jij het als een
uitdaging om elke dag de klant tevreden en met een glimlach de deur uit te laten gaan? Als je het dan ook
nog eens leuk vindt om in een dynamische en hectische omgeving te werken waar elke dag anders is,
lees dan zeker verder!
Voor onze winkels op de Luchthaven Eindhoven airport zoeken wij gemotiveerde

Verkoopmedewerkers / Oproepkrachten
die op basis van een oproepcontract tot november voor een aantal uur (tussen de 4 en 40 uur per
week) beschikbaar zijn.
De functie
Samen met je collega’s ben jij het visitekaartje van AKO. Je bent dagelijks bezig met het helpen van
en verkopen aan klanten. Daarnaast zorg je voor een aantrekkelijke en verzorgde winkel. Je pakt de
goederen uit en zorgt voor een commerciële presentatie. Omdat je in een klein team werkt, krijg je
veel verantwoordelijkheid.
Je bent op basis van een flexibel oproepcontract tot maximaal 20 uur per week beschikbaar. In de
zomervakantie kan dit oplopen tot 40 uur per week. Ons filiaal is 7 dagen in de week open en heeft
verschillende openingstijden die liggen tussen 05.00 uur ’s ochtends en 21.00 uur ‘s avonds. Je wordt
in overleg ingedeeld in het rooster.
Wat verwachten wij?
Je bent enthousiast en hebt een commerciële en klantgerichte instelling. Je kunt goed omgaan met
drukke situaties en snel schakelen tussen verschillende taken. Ervaring met verkoop- of
kassawerkzaamheden is een pré. Interesse in boeken en tijdschriften is een pluspunt, zeker omdat je
klanten gaat adviseren. Uiteraard ben je representatief, vind je het leuk om in een team te werken en
met klanten om te gaan.
De functie-eisen zijn:
- Je hebt een klantgerichte en commerciële instelling.
- Je hebt een proactieve houding.
- Je bent vanaf april t/m begin september minimaal twee keer in de week voor een aantal uur
beschikbaar voor werk.
- Sollicitanten die 18 jaar en ouder zijn dienen om 05.00 uur te kunnen beginnen.
- In juli en augustus ben je voor minimaal 4 weken voor drie dagen per week beschikbaar.
- In staat zijn wissel- en weekenddiensten te werken waarbij je om 05.00 uur ’s ochtends
kunt beginnen met werken.
- Je woont binnen een straal van 25 kilometer van Eindhoven airport en je kunt op alle
mogelijke tijdstippen reizen met het OV of eigen vervoer van en naar de luchthaven.
- Je woont minimaal 8 jaar aaneengesloten in Nederland i.v.m. het aanvragen van een
toegangspas.
Wat hebben wij te bieden?
- Een dynamische functie in een informele organisatie.
- Reiskostenregeling.
- Korting op jouw aankopen bij AKO.
- Diverse toeslagen waaronder een toeslag voor werken op zon- en erkende feestdagen en
voor gewerkte uren in de ochtend.

AKO Voor nu
AKO is de winkel van het moment, omdat je nu even wilt ontspannen. Je vindt AKO op high traffic
locaties: op stations, op vliegvelden, in de stad, in ziekenhuizen en op het internet via www.ako.nl. In
de AKO winkels vind je circa 1.500 boeken en 2.000 verschillende tijdschriften. Behalve
Nederlandstalig heeft AKO ook een breed assortiment internationale kranten, tijdschriften en boeken.
In dit segment is AKO marktleider van Nederland. Verder bieden de AKO winkels andere producten
aan zoals wenskaarten, kansspelen, cadeaukaarten, schrijfwaren, tabak, frisdranken en zoetwaren.
AKO heeft circa 100 filialen en circa 700 medewerkers en maakt onderdeel uit van het Audax
uitgeverijconcern.
Enthousiast?
Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan het profiel? Reageer dan direct via onze website
www.ako.nl/werken-bij Je hoort binnen drie weken of en wanneer je wordt uitgenodigd voor een
gesprek.
Een referentiecheck, een screening door de marechaussee en een integriteitscontrole via het
waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

