“Iemand anders blij maken is één van de makkelijkste
manieren om zelf ook blij te worden.”

Vragen vrienden of vriendinnen
jou altijd om kledingadvies en
wil je iets voor andere betekenen?
Dan is Dress for Success Amsterdam
op zoek naar jou!

Kledingstyliste /adviseur (m/v/h)
Locatie: Amsterdam
Minimaal 1 vaste dag per week als vrijwilliger

Organisatie

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de economische
onafhankelijkheid van mensen met een smalle beurs / minimum inkomen te bevorderen. Dat
doen we door hen kosteloos geschikte kleding aan te bieden voor een sollicitatiegesprek of
pitch en hen te ondersteunen bij het verwerven en behouden van werk.
Wij doen dat in Amsterdam met een team van enthousiaste vrijwilligers en met kleding die
afkomstig is van verschillende sponsoren als La Dress, Oger en Studio Anneloes.

Functie

Als kledingstyliste verwelkom je onze klanten en zorg je voor een passende outfit, zodat de
klant tevreden de winkel verlaat. Je verwerkt tevens de klantgegevens in ons
registratiesysteem. Daarnaast zijn er diverse andere werkzaamheden in de winkel zoals het
sorteren van gedoneerde kleding, het schoonmaken en het up-to-date houden van de winkel.

Wat wij bieden Elke dag mensen blij maken met een volledige metamorfose, mogelijkheden om te leren en je
te ontwikkelen, opleidingsmogelijkheden door deelname aan diverse trainingen en
workshops, een breed netwerk, leuke collega’s en een dynamische en multiculturele
werksfeer.
Reiskosten worden vergoed en twee maal per jaar mag je een mooie kleding set uitzoeken.
Wat wij vragen Je hebt affiniteit met en interesse in kleding, betrokken bij de doelgroep, je weet van
aanpakken en je neemt initiatief, je werkt graag in een team maar kan ook zelfstandig aan de
slag, je hebt inlevingsvermogen, bent representatief, servicegericht en contactueel sterk.
Je beheerst de Nederlandse taal, je hebt ervaring met werken met computers en weet hoe
outlook werkt.
Informatie

Bel of mail met floormanager Karien van Niekerk (06-24589870/
floormanager.amsterdam@dressforsuccess.nl)

Interesse

Stuur ons dan een mail met jouw CV en een korte motivatie naar
hr.amsterdam@dressforsuccess.nl.

