
 
 
Vacature verkoopmedewerker Lyppens juwelier 
Wil jij onderdeel uitmaken van een uniek juweliersbedrijf waarbij jij jouw commerciële vaardigheden 
en kwaliteiten kunt uiten? Bezit jij daarnaast over goede communicatieve vaardigheden en heb je 
een dienstverlenende instelling? Dan is Lyppens op zoek naar jou! 
 
Over de functie 
Voor Lyppens juwelier, een uniek bedrijf dat al ruim zestig jaar een begrip is in Amsterdam en ver 
daarbuiten, zijn wij per direct op zoek naar een verkoopmedewerker voor minimaal 32 uur per week. 
Je komt te werken in een hardwerkend en hecht team. Hier streven ze naar continue vooruitgang, 
volledige klanttevredenheid en een prettige werksfeer. Persoonlijke aandacht en service staan bij 
Lyppens hoog in het vaandel. Elke aankoop moet een beleving zijn voor de klant, aan jou de taak om 
dit te realiseren. Als verkoopmedewerker ontvang je de klanten en help je ze met het maken van een 
keuze bij een aankoop, van een zilveren geboortecadeau tot een diamanten verlovingsring. Ervaring 
in de wereld van juwelen is dan ook een pre! Verder ben je verantwoordelijk voor het aannemen van 
reparaties en zorg je met het team voor een nette, ordelijke winkel. Daarnaast ben je volledig op de 
hoogte van de grote collectie en voer je diverse aanvul- en controletaken uit met betrekking tot de 
collectie.  
 
Over de organisatie 
Met een collectie bestaande uit juwelen en tafelzilver, van antiek tot zelf ontworpen, is Lyppens 
intiem en klein qua oppervlakte, maar enorm qua haar collectie en mogelijkheden. De 
medewerkers rennen de hele dag de kleine krakende trappen op en af naar de bovengelegen 
werkplaats en het kantoor. Lyppens is namelijk niet alleen een winkel, maar ze zijn ook 
gespecialiseerd in reparaties en restauraties. Bijna alles is mogelijk, hebben ze het niet? Dan 
maken ze het toch! 

Onze ideale 'Verkoopmedewerker’ 

 Heeft minimaal mbo-werk- en -denkniveau; 
 Is leergierig en bereid om (meer) vakkennis te ontwikkelen; 
 Heeft een commerciële, sociale en dienstverlenende instelling; 
 Is representatief en voelt zich thuis in een dynamische omgeving; 
 Kan goed improviseren en is sterk in het oplossen van problemen; 
 Spreekt vloeiend Nederlands en Engels; 
 Is flexibel en bereid ook in het weekend te werken. 

Wij bieden: 

 Een leuke baan in hartje Amsterdam; 
 Werken in een uniek juweliersbedrijf; 
 Een unieke plek om te leren over juwelen en alles wat daarbij komt kijken; 
 Leuke en enthousiaste collega's; 
 Een salaris op basis van leeftijd en ervaring conform de cao Fashion, Sport & Lifestyle. 

Interesse? 
Stuur dan jouw sollicitatie voorzien van motivatie, cv en recente foto t.a.v. Jasper Lyppens naar 
jasper@lyppens.nl. 


