
Sales Advisor - Brugge, Part Time

KOMONO is about going off the beaten track, as the first one. Not for the sake of doing things differently, but because we believe that that 

is where progress is made, innovations are created, and new trends are born. The way we go off the beaten track is by redefining luxury: we 

create a contemporary aesthetic, inspired by Antwerp’s fashion environment, and make it accessible to the world.

Voor onze KOMONO pop-up store in Brugge, zijn wij op zoek naar een zelfstandige en proactieve Sales Advisor die winst kan 

maximaliseren door middel van het creëren van een uitstekende consumer experience.

In je rol ben je verantwoordelijk voor de meest voorkomende taken van de store. 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. 

Traffic omzetten naar sales en daarmee de conversie te doen laten stijgen, zien we als een kernwaarde. Om meer klanten aan te trekken en 

een hoog niveau van klantenrelaties te behouden, zoeken we een Sales Advisor die betrokken is bij de lokale gemeenschap en nadenkt over 

manieren om deze taak te vervullen. 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.

Dit ben jij helemaal?!

• Zelfstandig en enthousiast – Je ziet opportuniteiten en denkt mee na over de organisatie van de winkel en de 

 klantentevredenheid.

• Sociaal en proactief – Je laat geen enkele klant vertrekken zonder een onvergetelijke KOMONO-ervaring. 

• Teamplayer – Je bent in staat om anderen te inspireren.

• Hands on mentaliteit - Je bent gedreven om alle doelstellingen te behalen en te overtreffen.

• Modeliefhebber – Je hebt een sterke passie voor fashion en retail.

Dit zijn jouw kennen en kunnen?!

• Commerciële vaardigheden – Je hebt een ruime saleservaring in (fashion)retail en begrijpt alle winkelprocessen.

• Probleemoplossend denken - Je beschikt over de energie en ambitie om problemen op een efficiënte en geschikte manier op  

 te lossen.

• Talenkennis - Je beheerst uitstekend Engels als ook Nederlands of Frans.

• Administratieve- en computervaardigheden – Je beschikt over de nodige basiskennis.

Dan bieden wij jou:

• Een hippe en uitdagende werkomgeving waarin er plaats is voor eigen ideeën.

• Een mogelijkheid om je commerciële talenten maximaal te ontplooien.

• Een competetief salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

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