
Store Manager camel active Store Maastricht

KLAAR OM EEN NIEUWE UITDAGING AAN TE GAAN? 
Bij jij klaar om de volgende stappen in je carrière te zetten? In een uitdagende,  
veeleisende en diverse omgeving? Dan is deze baan misschien interessant voor jou!

FULL TIME - NEDERLAND

Heb je interesse?  
Solliciteer dan per e-mail, met vermelding van uw salarisverwachtingen en de vroegst mogelijke 
aanvangsdatum, naar: p.gremmen@bueltel.com.

Patrick Gremmen, Head of International Retail & Sales,  
Bültel Worldwide Fashion GmbH & Co. KG, Kleine Stokstraat 4, 6211 EW, Maastricht.

Dit is camel active:
camel active biedt al meer dan 40 jaar outdoor vrijetijdskleding voor kosmopolitische mannen en vrouwen.  
Onze outfits zijn gemaakt om de wereld te ontdekken – duurzaam, robuust, van hoge kwaliteit en toch stijlvol. 
Persoonlijke verantwoordelijkheid, vlakke hiërarchieën en teamgeest maken deel uit van ons DNA en kenmerken de 
werksfeer binnen camel active.
We kijken er naar uit dat je deel uit gaat maken van het team camel active Benelux.

Voor onze camel active store Maastricht zijn wij op zoek naar een Store Manager.

Heb jij een passie voor mode en is jou motto ‘explore the everyday’, haal jij elke dag het beste uit jezelf en is samen-
werken voor jou belangrijk? Beschik je over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en zorg je ervoor dat de klant de 
beste service krijgt? Dan ben jij de Store- Explorer die wij zoeken!

Bij camel active behandelen wij iedere klant als lid van ons team. Als Store Manager ben je hier verantwoordelijk 
voor; je bent het gezicht van de winkel en bent een echte ambassadeur van het merk camel active. Het gaat niet om 
een bezoek aan onze winkel, het gaat om de reis waarin wij allemaal een belangrijke rol zullen gaan spelen.

Over de store
Begin september openen we onze camel active store in het centrum van Maastricht.
Hiervoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste storemanager die samen met zijn/haar team iedere dag de uitdaging 
aangaat om er, in alle opzichten, een succes van te maken. 

Wat wij van jou verwachten:

• Uitstekende communicatieve vaardigheden met het   
 vermogen klantrelaties op te bouwen en mensen aan 
 je te binden

• Zelf starter, ondernemend en eigen initiatieven

• Collegiaal en een echte team-player 

• Grote mate van gastvrijheid en serviceniveau aan de
 klant kunnen aanbieden

• Toegewijde gepassioneerde en gemotiveerde  
 persoonlijkheid

• Flexibel en bereidheid tot werken in het weekend en
 eventueel tijdens de feestdagen

• Spreken van een 2e taal (engels- en/of duitstalig)

• Je komt terecht in een organisatie met een informele
 cultuur en korte lijnen en je bent een volwaardig  
 collega van het team Benelux

•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelij-
kheden

Wat je van ons mag verwachten:


