
 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
Shop Manager 

Fulltime 
Standplaats: Apeldoorn 

 
ANTOON is de nieuwe herenlijn van Zilch uit Amsterdam. Een basiscollectie die zich onderscheidt door 

de hoge kwaliteit van materialen, ontspannen luxe en eenvoud van modellen. ANTOON heeft een 
tijdloze klassieke uitstraling met een groot draagcomfort. 

 
Binnenkort opent ANTOON zijn eerste winkels in Apeldoorn, Amsterdam en Maastricht. 

 
De functie 
Als shop manager word je verantwoordelijk voor het succes van de ANTOON winkel in Apeldoorn. 
Jouw feedback op ANTOON is voor ons essentieel! Wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste 
shop manager met enige jaren leidinggevende ervaring in de modedetailhandel. 

Je neemt de dagelijkse leiding op je, bent verantwoordelijk voor de omzet en de coördinatie van alle 
werkzaamheden binnen het filiaal. Je bent service gericht in denken en handelen en weet dit over te 
dragen aan jouw team. Als leidinggevende motiveer jij jouw verkoopteam tot top prestaties en zorg 
je voor een fijne werksfeer op de werkvloer. 
 
Ook behoren de administratieve werkzaamheden ten behoeve van de filiaalaansturing tot de 
werkzaamheden. Hierbij moet gedacht worden aan werk- en vakantieroosters, urenadministratie, 
bijhouden van het kasboek met dagelijkse omzetten, kasopmaak en voorraadbeheer. 

Functie eisen: 

- Leidinggevende ervaring binnen de Retail, met voorkeur als bedrijfsleider in de herenmode; 
- MBO+ denkniveau; 
- Sociale en communicatieve vaardigheden en denkt in oplossingen; 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Goede beheersing van MS Office; 
- Up to date over de ontwikkelingen in jouw vakgebied; 
- Woonachtig in Apeldoorn of omgeving; 
- 32 tot 38 uur beschikbaar;  

  
Ben jij die gedreven en enthousiaste collega die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie 
met CV en korte motivatie naar jobs@zilch.nl  
Wil je meer weten dan kun je natuurlijk ook bellen op nummer 020-422 2866 en vraag naar Lucia 
Jongman. 


