
 

 

 

 
Assistent Shop Manager M/V  

26 uur 

Wie wordt de nieuwe Assistent Shop Manager van de mooiste museumwinkel van Nederland. 
 
In deze ondersteunende en operationele functie ga je aan de slag om de prachtige 
museumwinkel verder uit te bouwen. Dagelijks werken zowel hands-on als in een 
servicegerichte en inspirerende omgeving met een enthousiast team. 

 
Wat vragen wij: 

 

• Afgeronde commerciële opleiding op MBO+ niveau; 

• Ruime werkervaring als winkelmedewerker; 

• Uitstekende computervaardigheden: voorraadbeheer, het juist prijzen van artikelen, e-
commerce; 

• Bijhouden administratie van de shop in het voorraadbeheersysteem; 

• Het creëren van een goede sfeer op de winkelvloer, als leidinggevende ben je in staat 
het team te motiveren tot goede prestaties; 

• Oplossings- en servicegericht; 

• Proactieve en flexibele instelling; 

• Een creatieve geest; 

• Het vervangen van de Shopmanager bij afwezigheid. 

 

 
Wat bieden wij: 

 
Je komt te werken in een team van enthousiaste collega’s. In een culturele en veelzijdige 
werkomgeving, waar jouw talent gewaardeerd wordt, is er ruimte om jouw persoonlijke 
capaciteiten ten volste te ontwikkelen en te benutten. 

 
Je werkt onder leiding van een Shop Manager en je werkt met een Floormanager en 35 
enthousiaste vrijwillige verkopers/sters. 
 
Verder: 

 

• 26-urige werkweek / ook in de weekenden; 

• Marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en vaardigheden; 

• 28 vakantiedagen op basis van een 40-urig contract; 

• Pensioenregeling. 

 
 



Meer weten, lees dan verder en krijg een kijkje in de keuken van een werkdag van 
de Assistent Shop Manager 

 
De week begint met een overleg met Shop Manager. Wat is de stand van zaken? Welke 
taken moeten er deze week gebeuren en wie pakt die op? Niet in de laatste plaats: hoeveel 
klanten gaan we deze week blij maken en hebben we daar voldoende verrassende artikelen 
voor? 

 
Tijdens de ochtend hou je je bezig met o.a. het voorraadbeheer, verwerk je binnengekomen 
goederen, voer je een inkoopopdracht in en stel je verkoopprijzen vast. 
Dan check je de e-shop of er nog bestellingen binnengekomen zijn om zo snel mogelijk naar 
de klant te versturen. Om vervolgens hands-on aan het werk te gaan in het magazijn. 
Daarna gaan we met de Floormanager aan de slag om de beste plek voor de nieuwe 
artikelen in de shop te vinden. 
Tegelijkertijd heb je contact met het verkoopteam op de werkvloer bestaand uit vrijwillige 
medewerkers die alle nieuwe productinformatie nodig hebben om de klanten goed te kunnen 
helpen.  
 
’s Middags gaan we aan de slag in de shop. Je verleent de extra service die wordt gevraagd 

van de klanten en je hangt de sjaals weer leuk en netjes op. De voorraad wordt door jou 
aangevuld en lege plekken worden creatief opgelost met de net nieuw binnengekomen 
producten. 
Je denkt mee en overlegt je nieuwe ideeën die je hebt ontdekt.  
Vervolgens controleer je opnieuw of er nog bestellingen zijn in de e- shop en stel je een 
nieuwsbrief samen om de nieuwe artikelen voor de webshop te promoten. Je update de e-
shop, want er mogen nieuwe producten op worden gezet.  
De dag sluit je samen met de winkeldames af en zo maken jullie de shop gereed voor de 
volgende dag. 

 
Een kleine greep van de uitlopende en veelzijdige werkzaamheden van de Assistent Shop 
Manager  van hands-on, commercieel tot servicegericht. 

 
Wie is Singer Laren precies? 

 
Singer Laren (voluit: Stichting Singer Memorial Foundation), is een ondernemende, 
particuliere, culturele stichting, opgericht in 1954 door Anna Singer-Brugh, de weduwe van 
de Amerikaanse schilder William Henry Singer Jr. De stichting beheert de nalatenschap van 
het echtpaar, bestaande uit een collectie van ruim 3.000 kunstwerken, een museum, een 
theater en hun voormalige woonhuis met tuin, Villa De Wilde Zwanen. Singer Laren is voor 
haar bedrijfsvoering voor ca. 90% aangewezen op eigen inkomsten en ontvangt een 
bijdrage van de gemeente Laren. Museum, Theater, Winkel, Horeca en Bijeenkomsten zijn 
de centrale activiteiten van Singer Laren. 
 
Reactie 
Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Stuur jouw motivatie en cv per e-mail 
voor 30 juni 2019 aan: vacature@singerlaren.nl  

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Suzan Boekhorst 
Shopmanager, telnr. 035-539 39 35. 

 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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