
SCENTS. is de onmisbare schakel tussen producent en winkelier. Wij werken elke dag met mooie merken als Yankee Candle, 
Millefiori Milano en WoodWick. Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen! Vol energie en met plezier staan wij elke dag 
voor iedereen klaar. Wij verplaatsen ons in de ander en maken daarmee het verschil. Dat drijft ons! 
Onze kernwaarden; klantgericht, trots, energiek en innovatief, voel en ervaar je direct in het contact met ons.  

Wij zijn op zoek naar een shopmanager voor onze SCENTS. Home Fragrance outlet store in Designer Outlet Roosendaal. 
Als shopmanager zorg je samen met je team voor een nette winkel waarin onze mooie producten worden getoond. Je bent 
ondernemend en hebt een coachende rol richting je collega’s. Door meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie zet je 
de (commerciële) puntjes op de i en laat de winkel en je team hiermee groeien. Je geeft advies over de verschillende merken, 
soorten producten en tips over het gebruik ervan. 

Jouw meest voorkomende werkzaamheden zijn:
• Aansturen en enthousiasmeren van het team
• Op een proactieve en klantgerichte manier voeren van verkoopgesprekken
• Monitoren van de omzet en hierop inspelen aan de hand van een marketingstrategie 
• Het verzorgen en behouden van een mooie en nette uitstraling van de winkel 

Jij bent energiek, proactief en doelgericht. Je zet graag een stapje extra en dat je klantgericht bent, denkt en handelt, is 
vanzelfsprekend . Jouw aandeel in onze klanttevredenheid ken en erken je. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander en 
je communiceert open en positief. Je wil graag de klanten voorzien van het beste advies zodat ze tevreden naar huis gaan 
met een passend product. 

SCENTS. is een snelgroeiende, ondernemende organisatie. We houden van uitdagingen! Vernieuwingen en veranderingen 
gaan we niet uit de weg. Dit past jou en dit vind je leuk! Wij bieden een goed salaris dat past bij de functie en jouw kwaliteiten. 
Oh enne… wij houden ook van gezelligheid: Succes is er om te vieren en dat doen wij! 

Is dit jouw baan?
Meteen solliciteren? Dat kan! Stuur je korte motivatie en CV naar Elise de Haas via elise@scents.nl 
Liever eerst nog even bellen? Dat kan natuurlijk ook. Ons nummer is 0499-460603. 

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN

SHOPMANAGER
VAN 24 UUR TOT 36 UUR

SCAN OM DIRECT NAAR 
DE WEBSITE TE GAAN


