
SHOP ADVISOR BIJ VAN MORGEN 
LOCATIE: BIJENKORF - DEN HAAG 

 

Van Morgen zoekt een enthousiaste shop advisor voor in onze pop-up store in de Bijenkorf te Den 
Haag. We zoeken iemand die met ons de wereld energieker, productiever en gezonder wil maken, 
door ieders kwaliteit van slaap te verbeteren. Onze Shop Advisor geeft op een inspirerende 
manier advies aan klanten en biedt ze de ultieme ‘Van Morgen beleving’. 

vanmorgen.com | Instagram | Facebook 

http://www.vanmorgen.com/
https://www.instagram.com/vanmorgen_com/
https://www.facebook.com/vanmorgencom/


OVER VAN MORGEN 

De veelbesproken startup Van Morgen is de wereld van bed- en badproducten aan het 
opschudden. Van Morgen verkoopt o.a. beddengoed en handdoeken van hoogwaardige 
materialen voor een comfortabele nachtrust én voor een eerlijke prijs. De producten zijn exclusief 
te koop via vanmorgen.com en bij de pop-up store in Lil’ Amsterdam (Amstelpassage, Stationsplein 
31C, Amsterdam). Om meer mensen kennis te laten maken met ons merk, openen wij per oktober 
een pop-up store in de Bijenkorf te Den Haag.  

JE WERKZAAMHEDEN 

• Verzorgen van de Van Morgen pop-up 
• Klanten adviseren 

PERIODE 

De functie is ter ondersteuning van het Bijenkorf personeel en is tijdelijk.  
Voor de periode 1 oktober 2018 - 31 januari 2019.  

Werktijden:  
woensdag 	 14-18.30u

donderdag 	 16-21u

vrijdag 		 14-19u

zaterdag 	 12-20u

zondag 	 12-18u


JE HEBT 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 
• Een positieve uitstraling  
• Plezier in het omgaan met klanten en het geven van adviezen 
• Een goede beheersing van Nederlandse & Engelse taal 

WE BIEDEN JE 

• De kans om aan de wieg te staan van een veelbelovend merk, dat nu al veel onder de 
aandacht staat van de media 

• De kans om te werken in een creatief team 

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur dan een email met je CV en een korte introductie naar info@vanmorgen.com t.a.v. Schelto 
Witsen Elias. Voor vragen kun je ook bellen op 020 - 261 9563. 

mailto:schelto@vanmorgen.com

