
  
 

BINNENKORT OPENEN WIJ IN AMSTERDAM EEN NIEUWE WINKEL! 

KOM JIJ HET TEAM VAN BETJEMAN & BARTON VERSTERKEN? 
 

Voor onze nieuw te openen winkel zijn we op zoek naar een zelfstandig 
verkoopmedewerker.  
 
In deze functie word je verantwoordelijk voor het zelfstandig kunnen verkopen en 
adviseren van onze klanten in onze winkels. Samen met je collega’s zorg je ervoor 
dat onze klanten onze winkels als de leukste winkel ervaren en daar graag willen 
kopen. 
 
Daarnaast draag je zorg voor het reilen en zeilen van de winkel met alle daarbij 
voorkomende werkzaamheden, zoals in ontvangst nemen en verwerken van 
goederen, het schoon en netjes houden van de winkel etc.  

WAT ZOEKEN WE? 
Iemand: 

▪ Die een passie heeft voor thee en aanverwante artikelen.  
▪ Die onze klanten goed kan adviseren.  
▪ Die houdt van aanpakken.  
▪ Die bergen kan verzetten.  
▪ Die zowel in een team als na een inwerkperiode zelfstandig kan werken.  
▪ Die ruime ervaring heeft met computer- en kassasystemen (is een must). 
▪ Die vlot en representatief is. 
▪ Die flexibel inzetbaar is. 
▪ Die ook op zaterdag en / of zondag wil werken.  
▪ Die goed is in Nederlandse en Engelse taal.  
▪ Last but not least, die weet wat gastvrij en klantgericht handelen is.  

WAT BIEDEN WE? 
▪ Een marktconform salaris.  
▪ Een boeiende functie in een dynamische omgeving.  
▪ Een klein en hecht team waarin je werkzaam bent.  



  
 

WIE IS BETJEMAN & BARTON 
Betjeman & Barton is een klein authentiek theemerk uit Parijs, opgericht in 1919 
door Arthur Betjeman en Percy Barton en sinds 1992 gevestigd in Den Haag, waar je 
2 van onze winkels vindt. 
 
Betjeman & Barton gelooft niet in massa, maar in absolute kwaliteit. Zo worden onze 
theesoorten uitsluitend na zorgvuldige selectie ingekocht. Naast het assortiment van 
klassieke thee, is het creëren van unieke en uitgebalanceerde thee blends één van 
de specialiteiten van Betjeman & Barton. Aan de geparfumeerde theesoorten van 
Betjeman & Barton worden uitsluitend natuurlijke essences en aroma’s toegevoegd, 
waardoor de theesoorten nooit zoet smaken, maar juist naar thee met een zweem 
van datgene dat eraan is toegevoegd.  
 
We mogen met trots zeggen dat we een loyale klantenkring hebben van 
consumenten, bedrijven en horeca, die zowel onze winkels bezoeken als onze 
webshop.  
 
Naast onze thee, vind je straks ook verfijnde delicatessen, mooie serviezen, 
glaswerk, bestek enzovoort. Kortom: Winkelen bij Betjeman & Barton Amsterdam 
wordt een feestje. 

SOLLICITEREN 
Ben jij de persoon die past bij wat we zoeken en heb je zin om ons team te komen 
versterken, schrijf dan je sollicitatiebrief met motivatie voorzien van Curriculum 
Vitae en referenties naar dineke@betjemanandbarton.nl. Laat ook weten op welke 
dagen je beschikbaar bent. 
 
We kijken uit naar je sollicitatie.  
 
 

 

Voor meer informatie neem contact op met: 
E: dineke@betjemanandbarton.nl  
T: 06 – 24 333 277 
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