
	  
	  
	  
	  

	  
Parttime	  Office	  Manager	  (+/-‐	  15-‐20	  uur)	  	  

	  
Ben	  jij	  een	  echte	  fan	  van	  kindermode?	  	  

Ben	  jij	  klantgericht,	  commercieel	  en	  vind	  je	  onze	  merken	  te	  gek?	  	  
Ben	  je	  op	  zoek	  naar	  een	  afwisselende	  parttime	  functie?	  

	  
Vanaf	  1	  maart	  tot	  +/-‐	  1	  september	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  vervangster	  i.v.m.	  
zwangerschapsverlof.	  Hierna	  is	  voortzetting	  van	  de	  functie	  eventueel	  mogelijk.	  

	  
Charly’s	  is	  een	  online	  boetiek	  met	  mooie	  exclusieve	  merken	  kindermode,	  accessoires	  en	  
lifestyle	  producten	  voor	  baby’s	  en	  kids	  van	  0-‐10	  jaar.	  Charly’s	  verkoopt	  o.a.	  de	  merken	  Small	  
Rags,	  ENFANT,	  Iglo+Indi,	  Mar	  Mar	  Copenhagen,	  Sproet	  &	  Sprout,	  Oilily	  en	  meer…	  
	  
Ons	  kantoor	  is	  gevestigd	  in	  Zoetermeer	  en	  is	  goed	  bereikbaar	  met	  de	  auto	  en	  met	  het	  
openbaar	  vervoer.	  
	  
Wie	  zoeken	  wij?	  

-‐   Je	  bent	  commercieel,	  ondernemend,	  enthousiast	  en	  gek	  op	  (kinder)mode!	  
-‐   Je	  bent	  klantgericht	  en	  communicatief	  vaardig.	  Je	  hebt	  goede	  schriftelijke	  en	  

mondelinge	  uitdrukkingsvaardigheden	  in	  zowel	  Nederlands	  als	  Engels	  
-‐   Je	  kunt	  goed	  zelfstandig	  werken	  en	  je	  hebt	  een	  proactieve	  houding	  
-‐   Je	  bent	  lekker	  actief	  op,	  en	  bekend	  met,	  Social	  Media;	  Instagram	  en	  Facebook	  zijn	  

jouw	  favoriete	  apps.	  Je	  hebt	  gevoel	  voor	  styling	  en	  mooie	  fotografie	  
-‐   Je	  bent	  bij	  voorkeur	  woonachtig	  in	  de	  buurt	  van	  Zoetermeer	  
-‐   Je	  bent	  bij	  voorkeur	  op	  de	  maandag,	  woensdag	  en	  vrijdag	  beschikbaar	  –	  uren	  zijn	  

bespreekbaar	  
-‐   Als	  je	  de	  uren	  over	  4	  of	  5	  dagen	  kunt	  verdelen	  is	  dat	  een	  pré!	  

	  
Werkzaamheden	  

-‐   Onderhouden	  van	  contacten	  met	  de	  klanten	  en	  leveranciers	  per	  telefoon	  en	  e-‐mail	  
-‐   Op	  afspraak	  klanten	  ontvangen	  op	  kantoor	  

-‐   Verwerken	  binnenkomende	  orders	  van	  bestaande	  en	  nieuwe	  klanten	  

-‐   Ontvangst	  inkomende	  goederen	  en	  het	  verwerken	  hiervan	  

-‐   Verzendklaar	  maken	  en	  versturen	  van	  orders	  	  

-‐   Verwerken	  van	  geretourneerde	  orders	  
-‐   Vooraadbeheer	  
-‐   Beheren	  van	  social	  media	  kanalen,	  zoals	  Facebook,	  Instagram,	  Pinterest	  en	  Twitter	  

	  
Interesse?	  
Ben	  je	  enthousiast	  over	  deze	  functie?	  
Stuur	  dan	  een	  motivatiebrief	  met	  je	  CV	  en	  een	  foto	  naar	  info@charlys.nl	  t.a.v.	  Kim	  
Reageren	  kan	  t/m	  31	  januari	  2018.	  
	  
	   	   	   	   	   	  

www.charlys.nl 


