Technische merchandisers regio Groningen gezocht!
In de functie van Technisch Merchandiser ben je verantwoordelijk voor alle op-, af- en ombouw van
schappen, showrooms, showmodellen en presentaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
restylen en inrichten van (nieuwe) winkels. Dit doe je voor een grote winkelketen.
Over Hamilton Bright
Hamilton Bright is dé dienstverlener wanneer het gaat om het beïnvloeden van shopper gedrag. Dit
doen wij in de Retail, maar ook in food, body en healthcare! Wij zetten ons in voor vele A-merken
om hun merk-rendement op deze twee vlakken te verhogen. Hoe wij dat doen? We hebben een
dertiental dienstverleningen in onze portefeuille die we in kunnen zetten (of een aantal daarvan) om
de doelstelling te behalen. Onze mensen voeren onze dienstverlening uit.
Jij mag bij ons de leukste werkzaamheden verzetten zoals: (sales) promotor, product demonstrateur,
event medewerker, rackjobber en nog heel veel meer!
Wat wij zoeken
• Een aanpakker met een proactieve houding
• Je bent representatief en hebt uitstraling
• Verantwoordelijk voor de ombouw van schappen op basis van de schappenplannen
• Het kunnen lezen van technische tekeningen/schappenplannen
• Het inrichten van de schappen (zorgen voor een goede presentatie van de producten)
• Het gedeeltelijk restylen of compleet inrichten van (nieuwe) winkels
• Het opbouwen van showrooms en het monteren van constructieve showmodellen
• Op klantlocatie zelfstandig op- en afbouwen van presentaties
• Het herkennen van kansen voor de interne organisatie
• Rapporteren van de resultaten en de feedback vanuit de winkel/klant
• Flexibel beschikbaar op werkdagen en zo nu en dan in het weekend
• Bereid om te reizen.
Wat wij jou bieden
• Een prima salaris
• Gemiddeld 24-32 uur per week werk (schatting)
• Veel variatie in opdrachtgevers, werk en locaties
• Een zelfstandige bijbaan met veel verantwoordelijkheid en afwisseling;
• Training bij goed functioneren (VCA/ NEN 1340)
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving? Solliciteer dan direct door een korte motivatie en je
cv te mailen naar flexrecruitment@hamiltonbright.com. Binnen 5 dagen mag je van ons een reactie
verwachten over het vervolg van jouw sollicitatie.

