
Vacature: Weekend- en vakantiekracht Sohome Concept Store 

Ben jij vriendelijk en spontaan, vind jij het leuk om mensen te adviseren en lijkt 
het je leuk om naast je school of studie in een woonwinkel te werken? Dan zijn 
we op zoek naar jou! We willen ons verkoopteam uitbreiden met een weekend- 
en vakantiekracht, die ervoor zorgt dat onze klanten zich welkom voelen, goed 
geadviseerd worden en met een glimlach de winkel verlaten. 

Wat ga je doen? 
Als medewerker in onze Concept Store verwelkom jij onze klanten en helpt ze 
zelfstandig door middel van: 
• Het beantwoorden van productvragen; 
• Het geven van aankoopadvies; 
• Het maken van offertes; 
• Het plaatsen van bestellingen; 
• Het in ontvangst nemen van retouren. 

Wie zoeken wij? 
• Je bent klantvriendelijk, enthousiast en flexibel; 
• Je hebt affiniteit met interieurstyling; 
• Je bent elke zaterdag beschikbaar van 10:00 - 16:00 uur; 
• Je bent bij voorkeur ook in de vakanties beschikbaar. 

Wat bieden wij? 
• Een prima uurloon; 
• Een interessante werkplek in een snelgroeiend e-commerce-bedrijf; 
• Een gezellig & energiek team van collega’s; 
• Een aantrekkelijke personeelskorting en friends & family-korting. 

Over Sohome  
Sohome is de online woonwinkel waar je je complete en unieke interieur 
samenstelt. Met ons verrassende assortiment willen wij inspireren en ook een 
beetje uitdagen. Bij Sohome vind je liefde voor kwaliteit en krijg je uitstekende 
service. Sohome is niet alleen online te vinden. In onze Concept Store in 
Barneveld vind je de hoogtepunten van onze collectie in een stijlvolle en 
inspirerende setting. 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur een mailtje naar vacatures@sohome.nl 
t.a.v. Carola Rosbach of stuur een DM via onze socials. Wie weet drinken we 
binnenkort een drankje om kennis te maken! 

Soort dienstverband: Parttime 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


