
Sales advisor bij Diamond Point 

Zeg jij ook regelmatig ‘Diamonds are a girls’ best friend’? Dan begrijp jij waarschijnlijk 

hoe bijzonder diamanten zijn en onze passie hiervoor. We vinden het ontzettend 

belangrijk dat we onze klanten aan ons binden en dat zij echte Diamond Point fans 

worden. Vanwege exponentiële groei zijn wij op zoek naar meerdere sales advisors voor 

onze shops in Amsterdam, Utrecht, Amstelveen en Maastricht. Wij zoeken naar sales 

advisors die zich echt kunnen vinden in onze kernwaarden - vakmanschap, elegantie, 

betrouwbaarheid en vernieuwing. Word jij onze nieuwe briljante(n) diamant? 

DIAMOND WHO? 

Al sinds 1904 selecteren we onze diamanten zelf met de hand, en worden onze sieraden 

vervaardigd in ons eigen atelier. Waar we tot voor kort nog bekend stonden als de 

huisjuwelier van de Bijenkorf, zijn we inmiddels uitgegroeid tot één van de meest 

toonaangevende en inspirerende sieraden lovebrands van Nederland (al zeggen we het 

zelf). Onze shops bevinden zich nog altijd in alle vestigingen van de Bijenkorf, en online. 

We vertegenwoordigen elegantie en een hoogwaardige kwaliteit en hechten veel belang 

aan vakmanschap en tradities in een modern jasje. Om onze missies verder te 

volbrengen, kunnen we wel wat hulp gebruiken. Voor onze shops in de Bijenkorf 

Amstelveen, Utrecht, Amsterdam en Maastricht zijn wij op zoek naar enthousiaste 

en klantgerichte sales advisors. 

WAT GA JE DOEN ALS SALES ADVISOR? 

• Onder leiding van de shopmanager doe je er alles aan om een optimaal 

commercieel en financieel resultaat te bereiken; 

• Je begroet op klantgerichte wijze de klanten, maakt contact met de klant en 

luistert goed naar behoeften, met als doel de klant optimaal te adviseren; 

• Je draagt zorg voor een ultieme klantbeleving dankzij jouw fijne service; 

• Je bewaakt de brand door de presentatie van de shop te optimaliseren. 

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

• VMBO+/MBO werk- en denkniveau; 

• Werkervaring in een commerciële omgeving/retail sector is een pre; 

• Klantgerichte houding en gedrag; 

• Verzorgd en representatief uiterlijk; 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Kennis van MS Office. 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

• Een marktconform salaris; 

• Zeer interessante personeelskorting (hello diamonds!); 

• Het interne opleidingstraject ‘Diamond Point Academy', voor productkennis, 

verkooptechnieken en persoonlijke ontwikkeling; 

• Reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (vanaf 10km); 

• Pensioenregeling volgens cao; 

• Collectiviteitskorting zorgverzekering en privéverzekeringen; 

• Een uitdagende functie binnen een klein team in een groeiende onderneming; 

• Een informeel werkklimaat. 

  



BESCHIKBAARHEID 

We zijn momenteel op zoek naar parttimers, fulltimers en weekendkracht. 

Please note that we only process applications from people who speak and write 

fluent Dutch. 

YOU ARE A DIAMOND 

Hebben we jouw interesse gewekt?  

Vul onderstaand formulier in en voeg cv en motivatie inclusief foto toe. In jouw 

motivatiebrief zijn we natuurlijk benieuwd naar je skills en ervaring. Maar we horen ook 

erg graag meer over jouw meest dierbare sieraad en waarom je graag met sieraden wilt 

werken. Make it sparkle! 

 


