Vacature Dress adviseur Rotterdam
Wij zoeken voor onze winkel in Rotterdam enthousiaste en zelfstandig werkende Dress
adviseurs voor 3 – 6 uur per week.
Heb je ervaring en kennis op één of meerdere van deze vlakken: Mode & styling,
presenteren voor kleine groepen ( max 15 pers), het (helpen) organiseren van acties en
evenementen, lees dan verder!
Op dit moment hebben we ruimte voor adviseurs die op woensdag in onze winkel willen
werken en op oproepbasis beschikbaar zijn voor andere dagen en activiteiten.
Wat doet een Dress adviseur?
Onze Dress adviseurs adviseren en kleden onze klanten voorafgaand aan hun
sollicitatiegesprek. Je zoekt samen met de klant de geschikte outfit uit, passend bij de
persoon, functie en branche.
Ook ontvangen we groepen werkzoekenden in onze winkel die van onze Dress adviseurs
een mini workshop persoonlijke presentatie krijgen, gevolgd door een individueel advies.
Daarnaast vertegenwoordigen onze Dress adviseurs ons op evenementen zoals
banenbeurzen.
Wat vragen we van een Dress adviseur?
•
•
•
•
•
•
•
•

3 tot 6 uur per week beschikbaar
Enige flexibiliteit om in te vallen
Enthousiaste persoonlijkheid
Modebewust
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Ervaring met presenteren
Je unieke kennis willen delen in een van onze themagroepen
Deelnemen aan het teamoverleg ( 1x per 8 weken)

Wat bieden we onze Dress adviseur?
•
•
•
•
•

Een boeiende vrijwilligersbaan waarbij je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan
betere kansen voor werkzoekenden
Een omgeving waar je gewaardeerd wordt om de vaardigheden en kennis die je
inbrengt
Een leuk team enthousiaste collega vrijwilligers om mee samen te werken
Workshops over Dress for Success thema’s zoals Stijl en Kleur
Reiskostenvergoeding OV binnen Rotterdam

Ben je enthousiast en wil je deel uit maken van ons team? Stuur je motivatie en CV naar
onze winkelmanager Nettie Immink winkel.rotterdam@dressforsuccess.nl.
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