
Wil jij onderdeel uitmaken van een groeiend begrip in Dordrecht en omgeving? Dit is je kans!

DC Vakkleding biedt een breed assortiment aan bedrijfs- en promotiekleding, PBM’s en werkschoenen voor 
alle branches. In onze showroom, die op dit moment uitgebreid wordt met ca. 100 m2, worden klanten op 
vakkundige wijze geadviseerd over onze producten en wordt tevens het bedrukken van kleding uitgevoerd. 

DC Vakkleding heeft zich in de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld en blijft zich in de komende jaren 
focussen op continue groei. Wegens deze uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

VERKOOPADVISEUR BEDRIJFSKLEDING
16-20 uur per week • Dordrecht (Dordtse Kil III)
Onze missie is om onze klanten maximaal te ontzorgen op het gebied van bedrijfskleding en PBM’s met het 
uiteindelijke doel dat de dragers het comfort, de veiligheid en het gemak van onze producten ervaren. Dit 
doen wij niet alleen door een groot, hoog kwalitatief assortiment aan te bieden, maar zeker ook door onze 
klanten van deskundig advies te voorzien. En dat is waar jij een belangrijke rol in gaat spelen!

Als ‘Adviseur Bedrijfskleding’ ben jij één van de gezichten van onze ruime showroom. Jij bent één 
van de aanspreekpunten voor onze klanten en zorgt ervoor dat de showroom er altijd piekfijn uit ziet. 
Specifiek betekent dit dat jij je bezig gaat houden met de volgende werkzaamheden:
 De behoefte van (potentiële) klanten achterhalen;
 Klanten deskundig adviseren over de producten;
 Zorgdragen voor een nette showroom;
 Bedrukken van kleding;
 Afspraken inplannen voor onze mobiele showroom én zelf afspraken/beurzen bijwonen;
 Ondersteunende werkzaamheden voor onze accountmanagers verrichten.

Jij maakt het verschil!
In deze functie kan je je commerciële skills en communicatieve vaardigheden combineren met je interesse 
in (bedrijfs)kleding. Het beste van twee werelden! Om écht het verschil te kunnen maken voor onze klanten, 
is het belangrijk dat je je inhoudelijke kennis goed kan over brengen naar onze klanten, zodat je hen van 
een deskundig advies kan voorzien. Aangezien DC Vakkleding een groeiende organisatie is die zich in een 
dynamische omgeving bevindt, is het belangrijk dat je goed het overzicht kunt bewaren, dat je snel kunt 
schakelen en dat je stressbestendig bent. 

Daarnaast is het belangrijk dat je:
 Minimaal beschikt over een afgeronde MBO 3 opleiding, bij voorkeur in de richting van retail/commercie;
 Minimaal 1-2 jaar ervaring hebt als winkelmedewerker, bij voorkeur in de (bedrijfs)kledingbranche;
 Goede beheersing hebt van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 16 tot 20 uur per week beschikbaar bent (op doordeweekse dagen, variabele werktijden mogelijk).
 Goede kennis hebt van MS Office (met name Excel);
 Bij voorkeur in bezit van minimaal een B-rijbewijs;

DC VAKKLEDING ZET JOU CENTRAAL!

Wat bieden wij?
 Een marktconform salaris naar kennis en ervaring;
 Een goede pensioenregeling en goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Werken in een jonge, commerciële en informele werkomgeving;
 Een verantwoordelijke functie met veel vrijheid.

Word jij onze nieuwe collega?!
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? 
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar pietvanwesten@dcvakkleding.nl 
en wie weet ben jij binnenkort werkzaam bij onze mooie Dordtse onderneming!


