
Wij zijn op zoek naar een verkoopmedewerker voor onze winkel in het centrum van Den Haag. 

VERKOOPMEDEWERKER (38 uur) 

Eigenmann Juwelen is een eigentijdse juwelen ontwerper. Onze winkel en atelier zijn gevestigd in het centrum van Den Haag.  
Puck Eigenmann heeft door haar 40 jaar ervaring een grensverleggende eigen stijl ontwikkeld. Zij combineert daarin edelmetalen en  
edelstenen met materialen zoals git, ebbenhout, e-mail en koraal. Ze kiest voor verrassende vormen en combinaties, karaktervol en soms 
zelfs extreem. Eigenmann voert een aantal collecties waaronder schroefringen en wisselsluitingen. Deze technische vernuftigheid  
gecombineerd met een sterk gevoel voor harmonie in kleur en vorm kenmerken haar stijl. 

In nauw overleg met klanten maken wij ook vele unica. Het ontwerp daarvan groeit tijdens de gezamenlijke oriëntatie op wensen en  
mogelijkheden. Dit leidt tot juwelen met een verhaal, juwelen die echt bij iemand horen, waaruit betrokkenheid spreekt en die daardoor 
met extra veel plezier worden gedragen. Onze klanten zijn ons daarom ook dierbaar en bedienen wij daarom met grote zorg en aandacht.  

Functiebeschrijving 

Als verkoopmedewerker binnen Eigenmann Juwelen werk je in een klein team intensief samen. Het doel van het team is steeds weer  
klanten verrassen met sieraden die echt bij iemand en de mogelijke draaggelegenheid passen. Dit kan betekenen met het team naar de 
tekentafel om nieuwe collectie stukken te bedenken en ontwikkelen of het gericht vormgeven van klantgericht werk. Door jouw persoonlijke 
‘touch’ zorg je ervoor dat klanten een bezoek aan Eigenmann als een warm bad ervaren en graag bij ons terugkomen. Excellente service 
hebben wij hoog in het vaandel staan. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Als verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in de winkel. Je geeft door je persoonlijke  
benadering en je expertise een positieve bijdrage aan het succes van de winkel. Je kunt denken aan de volgende werkzaamheden: 

• Gastvrouw/man; 
• Verkoop van sieraden (in goud, diamanten, edelstenen, staal, koralen, speciale houtsoorten); 
• Klanten informeren en adviseren over de collectie en ontwerpmogelijkheden (technisch en vormgevend); 
• Kassahandelingen verrichten; 
• Administratiehandelingen verrichten; 
• Aannemen van, adviseren over en afronden van reparaties en nieuw werk; 
• Zorgen dat de winkel er aantrekkelijk en uitnodigend uitziet; 
• Creatief meedenken in nieuw werk voor klanten of de collectie; 
• Proactief meedenken in sales- en marketingactiviteiten; 
•1 á 2 x per jaar een beurs volledig met het team samen voorbereiden en meedraaien. 

Heb jij ruimte ervaring als verkoopmedewerker bij een goudsmid en/of juwelier, beschik je over een uitgebreide edelsteenkundige kennis, 
ben je verder creatief in je verkoopbenadering, communicatief sterk en heb je een groot inlevingsvermogen dan nodigen we je uit te  
reageren.  
 
Mail dan je CV en motivatiebrief naar info@eigenmann.nl | t.a.v. Puck Eigenmann. 
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