
 
 

 
 
 
Ben jij een enthousiaste verkoper, ben je geïnteresseerd in motorrijden en motorkleding en hou je van 
afwisselend en uitdagend werk, dan is dit de perfecte baan voor jou.  
Wij zijn namelijk op zoek naar; 

 
VACATURE 

VERKOOP MEDEWERKER DAMEN MOTORKLEDING (M/V) 
 
 
Damen motorkleding is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren en leveren van (professionele) 
motorkleding. Het bedrijf kent een lange historie en heeft de hoofdvestiging met ruime winkel en atelier in 
Breda een heeft daarnaast nog een serviceshop op het circuit in Assen.   
 
 
Vacature; Fulltime of parttime verkoop medewerker vestiging Breda (M/V) 
 
Wie zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper, het liefst met ervaring in de branche, die zich thuis voelt in 
(motor)kleding en affiniteit heeft met motorrijden. Daarnaast ondersteun je de backoffice. Je bent 
representatief, servicegericht, klantvriendelijk, je hebt een commerciële instelling en vindt het leuk om in een 
team te werken en resultaat te boeken.  
 
Werkzaamheden: 

• 1ste Klantcontact in de winkel / mail / telefoon; 

• Adviseren en/of aanmeten van kleding; 

• Backoffice taken, zoals orderverwerking / reparatie processen; 

• Goederenaanname en verwerking; 
 
Uw profiel 

• Minimaal MBO diploma; 

• Interesse in (motor)kleding;  

• Representatief en communicatief vaardig; 

• Uitstekende kennis van Microsoft Word, Excel en Outlook: 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Het liefst beheersing van de Duitse en/of Franse taal in woord en geschrift; 

• Je bent verkoopgericht, gemotiveerd en klantvriendelijk; 

• Je hebt een flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit; 

• Teamplayer; 
 
Wat wij bieden 

• Fulltime of parttime dienstverband 

• Een afwisselende baan  

• Een professioneel en gezellig team 

• Resultaatgerichte spirit in een informele sfeer 

• Veel verantwoordelijkheid en zelfontwikkeling 
 
Interesse? 
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar Top Skin Trading B.V., T.a.v. Dhr. M. Alewijn, Gageldonkseweg 
27, 4815 PD BREDA, bel 076 542 3000 of stuur een email naar m.alewijn@damenmotorkleding.nl. 
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