
HAY

Voor het adviseren en inspireren van klanten in 
onze winkel in Amsterdam zijn we op zoek naar 
een enthousiaste en gedreven sales advisor.

HAY House Amsterdam is een van de twee of-
fi ciële HAY stores van Nederland. Onze winkels 
zijn dé plek voor het kopen van Deense design 
meubels en accessoires. Door veranderingen in 
het team zijn wij op korte termijn op zoek naar 
een sales advisor die ons kleine, maar gedreven 
team komt versterken. Onze winkel is gevestigd 
in een prachtig en inspirerend pand aan de 
Spuistraat in Amsterdam.  

- Je bent het gezicht van HAY House Amsterdam
  en geeft actief aandacht aan de klant op de 
  winkelvloer en bij de kassa
- Je herkent de behoeften van de klant en 
  adviseert de klant om de juiste beslissing te
  nemen
- Je klant is prioriteit nummer 1
- Je draagt bij aan sterke verkoop resultaten
- Je hebt kennis van de HAY collectie en onze
  ontwerpers 
- Je denkt graag mee over hoe we onze winkel
  nog succesvoller kunnen maken

- Je hebt affi  niteit met interieur design en HAY
- Je bent op de hoogte van huidige trends en
  ontwikkelingen op het gebied van interieur
- Je bent fl exibel in werkdagen en uren
- Verkoopervaring is een pré
- Communicatief vaardig in zowel Nederlands
  als Engels
- Je bent proactief, fl exibel en neemt 
  verantwoordelijkheid 
- Je bent gemotiveerd en werkt graag in team
  verband 
- Woonachtig in Amsterdam of omgeving

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatie  
naar isabella@hay.nl o.v.v. vacature Sales Advisor 
HAY House Amsterdam.

JOUW WERKZAAMHEDEN

HAY is een werkgever die gelijke kansen biedt. 
We zetten ons in om een inclusieve omgeving te 
creëren voor alle huidige en potentiële werknemers.

JOUW PROFIEL

OVER HAY

- Een plek in een klein en gedreven team
- Uitdagende functie met doorgroei-
  mogelijkheden op basis van prestaties
- Marktconform salaris
- Aantrekkelijke personeelskorting

WIJ BIEDEN

HAY HOUSE AMSTERDAM
SALES ADVISOR
(PART-TIME)


