
	
	

	

 

VACATURE SALES MANAGER 
 
Welcome to our playful little universe! House of Jamie biedt een uitgebreide collectie 
van kleding & accessoires voor boys en girls van 0-8 jaar. De producten worden gemaakt 
van eco-friendly en OEKOTEX gecertificeerde stoffen onder fair trade omstandigheden. 
Voor meer info: www.houseofjamie.com. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Voor een periode van 6 maanden zijn we op zoek naar een ervaren salesmanager 
die tijdens het verlof van onze collega het team komt versterken. In deze 
functie ben je o.a. verantwoordelijk voor uitvoeren van het reeds opgestelde 
sales strategie met nadruk op het creëren van new business, onderhoud van 
contact met bestaande klanten en vertegenwoordig je het label op 
(internationale) beurzen. Je geeft tevens leiding aan de junior salesmanager en 
rapporteert direct aan de algemeen/creatief directeur. 

WERKZAAMHEDEN 
- Het ontwikkelen en uitvoeren van de sales & marketingstrategie (new business, 
marge, klanttevredenheid) i.s.m. Junior Sales Manager  
- Actieve benadering van potentiele klanten (uitbreiding klantenportfolio 
winkels binnen- en buiten NL) 
- Uitbouwen en onderhouden van bestaande klanten relaties  
- Aanspreekpunt buitenlandse sales agenten (informatievoorziening, opvolging) 
- Vertegenwoordiging van House of Jamie tijdens (internationale) beurzen 
- Opstellen en bijhouden van verkooprapportages i.s.m. de financieel manager 

 



	
 

 

EISEN 
- HBO denk/werkniveau 
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in baby/kidsfashion 
- Je bent spontaan en schuwt niet om een gesprek aan te gaan met nieuwe klanten  
- Je hebt commercieel inzicht, bent initiatiefrijk, flexibel en houdt van aanpakken  
- Affiniteit met (baby/kinder)mode en een goed gevoel voor stijl 
- Je houdt van structuur, gaat zeer nauwkeurig te werk en denkt graag mee over 
efficiency 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
- Ervaring met backend systemen (lightspeed/seoshop/exact is een pré) 
- Kennis van Excel, Word en PowerPoint 
- In het bezit van een rijbewijs 
- Woonachtig in/rond Amsterdam  
 
PERIODE 
Vanaf mid september 2017. Het betreft een functie voor 3 dagen +/- 24 uur voor een 
periode van 6 maanden (met een mogelijke verlenging ivm snelle groei). Dagen/tijden in 
overleg. House of Jamie is gevestigd in Diemen (Amsterdam). 

INTERESSE 
Stuur je CV en (korte) motivatie naar barbara@houseofjamie.com 

	


