
Opticien FT – Antwerp Flagship store

Februari 2020 gaan wij verhuizen naar een nog toffere locatie op de Kammenstraat in Antwerpen. De winkel krijgt een totaal nieuw design en 
het assortiment zal uitgebreid worden met onze optische collectie. Ben jij de pionier die we zoeken om de start en uitbouw hiervan tot een 
succes te maken? 

Als opticien zorg je er niet alleen voor dat onze klanten weer goed kunnen zien, maar er ook nog eens goed uitzien. Je verleent de hoogst 
mogelijke kwaliteit in oogzorg en ondersteund tegelijkertijd het retail team. We verwachten een grote mate van zelfstandigheid en een echte 
‘hands on’ mentaliteit om te zorgen voor een aangename werkomgeving voor jou en de rest van het team als ook de kwaliteit en het 
serviceniveau van de store. 

Je biedt alle klanten een uitzonderlijke winkelervaring en je handelt als een positief rolmodel dat het merk en de waarden van KOMONO 
vertegenwoordigt en ondersteunt.

Jouw profiel:

• Zelfstandige en enthousiast, gedreven om alle doelstellingen te behalen en te overtreffen
• In staat om anderen te inspireren
• Kei in de verkoop
• Begrijpen van alle winkelprocessen
• Hands on mentaliteit
• Een sterke passie voor fashion en retail

Functie eisen:

• Je bent in het bezit bent van een erkend diploma opticien of optometrist
• Je hebt ervaring hebt in het verrichten van oogtests met behulp van verschillende methoden
• Je beschikt over uitgebreide kennis van lenzen en andere optische producten
• Je hebt ervaring in het verstellen van frames voor de perfect pasvorm
• Je kunt verkoop personeel trainen en opleiden
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in zowel de fashion als de optiekbranche

Wij bieden:

• Een uitdagende en dynamische werkomgeving
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Een competitief salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse? Contacteer ons via jamey@komono.com met jouw cv + pasfoto en motivatiebrief.

KOMONO is a community of dreamers and designers dedicated to perfectly timed accessories, and rooted in the Belgian tradition of 
fierce dedication to quality and craft. KOMONO is a lens on global fashion, crafted with care and delivered on time. KOMONO is the 
perfect blend of Vision and Timing. KOMONO is global fashion at your fingertips.
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