
 
 

 

Vacature 

ASSISTANT 

STORE MANAGER (M/V)  
 

Voorstelling van het bedrijf: 

Al meer dan 20 jaar maakt Bellerose casual mode voor mannen, vrouwen en kinderen. Bellerose is 

ontstaan vanuit een passie voor authenticiteit en haar collectie weerspiegelt dan ook de stijl en het 

karakter van zij die Bellerose dragen: kosmopolitisch, urban en informeel. 

 

Het bedrijf is zowel in België als in het buitenland aanwezig met eigen winkels en via een netwerk 

van partners met verschillende kwalitatieve merken in hun assortiment. 

 

Werken bij Bellerose, dat is openstaan voor een boeiende wereld waar nauwkeurigheid en 

precisie centraal staan en waar elk detail telt. 

 

Kom ons team versterken en ontdek onze waarden: authenticiteit, teamspirit, respect voor iedere 

persoonlijkheid, eenvoud, proactiviteit en creativiteit. 

 
Functiebeschrijving: 

 

Als Assistant Store Manager,  maakt  u  deel  van  het  team  van  Retail uit. U hebt een nauwe 

samenwerking met uw Store Manager en u assist uw store manager voor alles dat van uw winkel 

een success maakt, zoals  : 

o Het verzekeren van een goede ontvangst en het fideliseren van de klant 

o Operationeel beheer van de winkel, regelmatig uitvoeren van inventaris, kassa, VM, enz. 

o Optimaal beheer van de uitgaven, de stock , enz. 

o Financiële resultaten behalen; verkoopcijfers bepalen in lijn met verwachte resultaten 
en doelstellingen; enz. 

o Motiveren en ontwikkelen van het verkoopsteam 
 

Profiel : 
 

Heb je een passie voor mode en voel je je verwant met de waarden van Bellerose   en onze manier 

van werken? 

Heb je een eerste relevante ervaring van minstens 2 jaar achter de rug in een soortelijke functie ? 

Ben je sterk klantgericht? 

Beschik je over een flinke dosis organisatietalent (time management, planning enz.) om een 

winkel perfect te runnen? 

 

Dan is deze functie helemaal iets voor jou ! 

 

Aanbod : 
 

Wij bieden u een boeiend werk binnen een dynamische vennootschap aan, voorzien van een 

aantrekkelijk loon dat door een reeks voordelen wordt aangevuld. 

 

Geïnteresseerd : 
 

Ben je geïnteresseerd, stuur uw dossier (cv +  motivatiebrief)  per  mail  op volgende adres : 

retail@bellerose.be met de vermelding “Assistant Store Manager”. 

mailto:retail@bellerose.be

