X BANK is het epicentrum van Dutch design. De 700 m2 shopping experience in Amsterdam biedt een
podium aan invloedrijke, veelbelovende en gevestigde designers van Nederlandse bodem. De winkel is
gehuisvest in de monumentale Kas Bank op de Spuistraat, op loopafstand van de bruisende 9 Straatjes
en de Dam. Het is een conceptstore, waar innovatie en creativiteit regeren, en waar maar liefst 180
Nederlandse labels verkrijgbaar zijn. Een brede mix aan producten en stijlen dus, in verschillende
prijsklassen, aantrekkelijk voor zowel lokaal als internationaal publiek.
Kortom: X BANK is een levendige winkel, tentoonstellingsruimte, galerie en ontmoetingsplaats voor
alles en iedereen op het gebied van toonaangevende mode, design en kunst.
Wij zijn per direct op zoek naar een

SALES ADVISOR - PT
Als Sales Advisor ben jij het eerste aanspreekpunt voor alle bezoekers van X BANK. In deze rol ga je
actief (nieuwe) bezoekers benaderen, begeleiden en hen overtuigen van ons bijzondere concept. Jij
bent het visitekaartje van X BANK en weet met je charmante glimlach en je enorme enthousiasme het
verhaal van X Bank te verkopen aan elke bezoeker. Je hebt een passie voor verkopen en je vindt het een
kick om je verkoopdoelstellingen te behalen. Je werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit
van de service en draagt zorg voor een ‘shopping experience’ die aansluit bij onze identiteit.
PERSOONSPROFIEL
Je kunt je gemakkelijk verplaatsen in de wensen van onze bezoekers. Het verlenen van high standard
service - op een authentieke en hartelijke manier - zit in je bloed. Jouw gevoel voor kwaliteit is
uitstekend en jij weet bezoekers aan je te binden. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Jouw enthousiasme, energie en representatieve voorkomen zorgen ervoor dat je je commerciële
doelstellingen weet te behalen en kunt overtreffen. Last but not least; je hebt gevoel voor
verantwoordelijk, bent eerlijk, betrouwbaar en open.
FUNCTIE EISEN
- Relevante ervaring binnen het fashion, art & design segment is een must
- HBO diploma
- Beschikbaar in weekenden en avonduren
- Passie voor fashion, art, design en Dutch talent
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
X BANK biedt uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden (marktconform) op basis van
de Horeca CAO (AVR) w.o. trainings- en opleidingsprogramma, collectiviteitkorting bij een
zorgverzekeraar, bedrijfsfitness en medewerker kortingen in binnen – en buitenland, etc.
X BANK is onderdeel van Europe Hotels Private Collection (EHPC). EHPC creëert en managet een
collectie van lifestyle design hotelmerken en -concepten in bruisende Europese steden waaronder
Amsterdam, Barcelona, Den Haag, Berlijn, Düsseldorf, Hamburg, Ibiza en Wenen. EHPC is een
innovatieve organisatie die zich onderscheidt door het in de markt zetten van originele
lifestyleconcepten, en ‘design leadership’. EHPC managet 13 hotels in Nederland, Duitsland en Ibiza en
heeft een strategische visie om verder uit te breiden in vooraanstaande Europese steden. Kijk voor
meer informatie op www.ehpc.com
INTERESSE?
Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief via careers@xbank.amsterdam. Voor meer informatie
bel 020-7107294.

