
 

Vacature 

STORE MANAGER (M/V)  

REGIO ANTWERPEN 
 
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.  
 
Wij zijn momenteel op zoek naar een Store Manager (m/v) voor onze winkel van ANTWERPEN 
(kids collectie). Kom ons team versterken en ontdek onze waarden: authenticiteit, teamspirit, 
respect voor iedere persoonlijkheid, eenvoud, proactiviteit en creativiteit. 
 
Functie: 
Als Store Manager maak je deel uit van het retailteam en rapporteer je aan de District Manager. 
 
Je bent een echte ambassadeur van ons merk en je zorgt ervoor dat onze winkel zowel 
operationeel goed draait als goed beheerd wordt. Je verantwoordelijkheden situeren zich 
voornamelijk rond drie pijlers: 
 
1.  Management 
- Je werft aan, je evalueert, motiveert en ontplooit je verkoopsteam en je doet dat overeenkomstig 
de visie van het bedrijf. 
 
2. Bedrijfsstrategie 
- Je staat in voor een onberispelijke service aan klanten en je zorgt voor een duurzame 
klantenbinding. 
- Je zorgt voor stijgende omzetcijfers.  
- Je zorgt ervoor dat alle merchandising correct wordt opgesteld. 
 
3. Administratief en financieel beheer 
- Je staat in voor periodieke inventarissen en voor de inventaris op einde van het jaar alsook voor 
alle nabestellingen. 
- Je zorgt voor een optimaal beheer van de collecties, van voorraden enz. 
- Je beheert alle administratie met betrekking tot het personeel (uurroosters enz.). 
 
Kortom, je bent verantwoordelijk voor het omzetcijfer en de groei van je winkel. 
 
Profiel: 
Heb je een passie voor mode en voel je je verwant met de waarden van Bellerose en onze manier 
van werken? 
Heb je voeling met onze producten en ken je de sector door en door (materialen, trends enz.)? 
Ben je vertrouwd met de operationele en zakelijke procedures, eigen aan onze sector?  
Heb je een eerste relevante ervaring van minstens 5 jaar achter de rug in een soortgelijke functie? 
Ben je sterk klantgericht? 
Beschik je over uitstekende sociale en leidinggevende vaardigheden en heb je een flinke dosis 
organisatietalent (time management, planning enz.) om een winkel perfect te runnen?  
Tweetalig NL/FR (kennis van het Engels is een pluspunt)? Dan is deze functie helemaal iets voor 
jou. 
 
Aanbod: 
Wij bieden je een veelzijdige en gevarieerde job aan binnen een dynamisch bedrijf, een 
aantrekkelijk salaris en tal van extralegale voordelen. 
 
Interesse? 



Aarzel niet en stuur je CV en motivatiebrief via mail naar bjorn@bellerose.be met de vermelding 
“Store Manager Antwerpen Kids”. 
 


