
 

 
Personal Shopper / Account Manager DUTCH (freelance) 

 
BUNDLEBOON heeft de manier waarop ouders voor hun kinderen shoppen compleet veranderd door een 
personal shopping service aan te bieden. We geven onze klanten een unieke en nieuwe winkel ervaring. 
Shoppen voor je kind wordt nu handig én leuk. 

We zijn bezig om ons team uit te breiden en zijn daarom op zoek naar een personal shopper/account manager 
met een passie voor mode en kids. Maak deel uit van een jonge start-up en help ons om een premium retail 
service op te bouwen. 

Functieomschrijving 
Jij bent klantvriendelijk en probleemoplossend. De klant staat voor jou op nummer één. Je zal de shop ervaring 
van drukke ouders weer leuk maken door het persoonlijk samenstellen van de outfits gebaseerd op de 
(stijl)voorkeuren van de klant. 

Verantwoordelijkheden 

● Het opbouwen van een eigen klantenbestand door het onderhouden van je relaties met de aangemelde 
klanten. 

● Persoonlijke stijl sessies: Je belt, mailt en chat met klanten en stelt ze vragen over hun stijl en 
voorkeuren. 

● Styling: Stel de perfecte outfits samen die voor elke klant persoonlijk zijn geselecteerd, gebaseerd op 
hun wensen en maten. 

● Je verzamelt feedback van klanten om zo de inkoper te helpen bij het uitzoeken van een goed 
assortiment en om je eigen styling te verbeteren. 

● Verantwoordelijk voor het bereiken van wekelijkse en maandelijkse targets.  

Functie eisen 

● Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau; 
● Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels  
● Relevante studie afgemaakt op het gebied van mode, retail, styling, communicatie of hospitality/service 

management. 
● Ervaring in klantgerichte sales of hospitality. 
● Sales ervaring via de telefoon is een pré. 
● Je bent commercieel ingesteld, service-geörienteerd en communicatief sterk. 
● Gemotiveerd, flexibel, enthousiast en sociaal. 
● Passie en aanleg voor mode en kinderkleding. 
● Beschikbaar voor min. 3 dagen / week 

Wat we aanbieden 

● Een dynamische baan in een uitdagende werkomgeving 
● We zijn een informeel en (te) gek team 
● Friday Rosé (of elke dag Rosé) 

 
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je CV samen met motivatiebrief naar: admin@bundleboon.com 

mailto:nelli@bundleboon.com

