
VACATURE: VERKOOPMEDEWERKER ROTTERDAM

Ben jij fervent liefhebber van hoogwaardige horloges en sieraden, 
en kun je dit enthousiasme moeiteloos op anderen overbrengen? 
Dan is Brunott Juwelier op zoek naar jou!

Voor Brunott in Rotterdam zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
sales medewerker die de winkel bemant en op een actieve manier 
onze merken verkoopt. Je bent het gezicht van onze juwelierszaak 
en bent verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in 
de winkel.

• Je verzorgt een warm ontvangst voor onze klanten, benadert 
hen pro-actief en adviseert hen indien gewenst;

• Je bent in staat te luisteren naar de klant en in te spelen op 
zijn of haar wensen;

• Je weet onze klanten te overtuigen van de schoonheid en 
kwaliteit van onze producten;

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor een aantrekkelijk ogende 
winkel en een inspirerend merkenbeeld;

• Wanneer jij ons team compleet maakt: Je komt representatief 
over en hebt een vriendelijke, verzorgde uitstraling;

• Je bent klantvriendelijk en klantgericht. Je herkent de 
behoeften en verlangens van de klant en geeft hen de service 
die zij minimaal verwachten;

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en 
beheerst de talen Nederlands én Engels vlekkeloos;

• Je bent flexibel met betrekking tot werktijden (koopavonden en  
weekenddagen);

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in klantgerichte verkoop. Bij 
voorkeur in de juweliersbranche.

Werken voor Brunott

Al een ruime eeuw maakt Brunott Juwelier deel uit van het 
Rotterdamse straatbeeld. Generaties groeiden op met het arsenaal 
horloges, sieraden en trouwringen van ons hechte familiebedrijf. 



Nog altijd gehamerd op service, betrouwbaarheid en kwaliteit, heeft 
Brunott Juwelier zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot divers, 
duurzaam en dynamisch. Net als de stad Rotterdam zelf. Waarom 
je hier als verkoopmedewerker deel van wilt uitmaken?
• Je bent in dienst van een fijne werkgever en maakt deel uit 

van een gezellig team;
• Je werkt in een omgeving waar ruimte is voor creativiteit en 

persoonlijke inbreng;
• Je laat mensen stralen met onze collectie luxe horloges, 

sieraden en lifestyle artikelen van bekende merken als Grand 
Seiko, ByR&C, MeisterSinger en Buddha to Buddha.

Ga je het liefst vandaag nog aan de slag? Stuur een brief, video of 
ander format waarin jij ons overtuigt de meest geschikte kandidaat 
te zijn naar sollicitatie@brunott.nl. Heb je naar aanleiding van deze 
vacature nog vragen? Neem gerust contact met ons op.


