JOIN THE FABULOUS PARFUMA TEAM

ENTHOUSIASTE BEAUTY ADVISOR
Als Beauty Advisor kan je goed contact leggen én onderhouden met klanten, vakkundig en klantgericht
advies geven, beauty adviseren én aanbrengen, beauty gerelateerde events bedenken, organiseren én
uitvoeren. Je bent commercieel en organisatorisch sterk en nauwkeurig in verband met de
(klanten)bestellingen, orde van Jo Malone London Counter en de voorraadbeheer.
Iedere klant wordt door jou in de watten gelegd en krijgt optimale aandacht op maat, een eerlijk nononsense advies en goede resultaten. Door jouw kennis en het goed luisteren naar de behoeften van je
klant, probeer je op een natuurlijke manier de verkoop te stimuleren.
Met het team draag je zorg voor een perfecte uitstraling van Parfuma. Dankzij onze exclusieve beauty
merken, persoonlijk advies en professionele make-up applicaties wordt elk bezoek aan Parfuma een
bijzondere ervaring. En gaat de klant naar huis met ‘The Luxury of Feeling Fabulous’ gevoel.
Taken die onder andere tot jouw takenpakket behoren:
•
•
•
•
•
•

Een warm welkom geven aan de klanten
De klant informeren over producten en de verschillende mogelijkheden
Het aanbrengen of laten aanvoelen van producten, aangepast aan de noden van de klant
Vakkundig adviseren over de producten uit het Parfuma assortiment
Zorg dragen voor een optimale winkelpresentatie en een proper en gedesinfecteerde
werkomgeving
Verzorgen van de vlotte kassaprocedure zoals, het afrekenen van producten, eventueel bestellen
van producten voor de klant die niet op voorraad zijn in de winkel en het registreren van de
klanten

Functievereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding tot make-up artist
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Verkooptalent met commerciële instelling
Goede basiskennis van make-up, huidverzorging en parfum
Gemotiveerd, dynamisch en gepassioneerd door beauty en niche merken
Luistert goed en geeft graag advies
Sterk gevoel voor service en oog voor detail
Leergierig en proactieve instelling
Collegiale en flexibele werkhouding
Bereidheid om regelmatig trainingen te volgen en aan zelfstudie te doen
Verzorgd voorkomen en hecht belang aan orde en hygiëne
Zaterdagwerk en variabel uurrooster schrikt je niet af

JOIN THE FABULOUS PARFUMA TEAM

Je bent twee- of drietalig (NL – FR/ENG) en hebt zin om samen met ons verder te groeien. Je hebt oog
voor detail, werkt nauwkeurig, bent flexibel ingesteld en je wil deel uitmaken van een gemotiveerd team.
Wanneer je ’s morgens wakker wordt, plakt er meteen een glimlach op je gezicht, zaterdagwerk is ok.
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beauty Advisor voor het prachtige merk Jo Malone London en het adviseren van vele andere
beauty merken
Professionele ondersteuning
Gevarieerde taken met veel zelfstandigheid en vertrouwen
Regelmatige merk- en producttrainingen (intern en extern)
Een Fabulous Parfuma Team van collega's
Een leuke informele werksfeer met groeiende ambitie
37,5u/5d/week, na tijdelijk contract van 6 maanden, vast contract voor onbepaalde duur
Officiële verloning en een correcte personeelsadministratie

Plaats: Parfuma Antwerpen, Eiermarkt 31

Hoe solliciteren:
Fijn dat je interesse hebt! Beantwoord alvast deze vragen via mail, samen met je Cv en een korte
kennismakingsvideo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat kenmerkt jou als beauty advisor?
Waar en hoe heb jij ervaring opgedaan als beauty advisor?
Waaruit blijkt dat je klant- en servicegericht werkt?
Waarom solliciteer je op deze functie?
Wat is jouw affiniteit met cosmetica?
Hoe omschrijf jij jezelf?
Hoe snel zou je vrij kunnen zijn?
Heb je nog vragen of opmerkingen?

Alvast bedankt om hier even tijd voor te maken. Mail naar cbreckpot@parfuma.com

