
Assistent Shopmanager  
 
Robberechts Klank & Beeld 
Is een referentie op gebied van integratie audio en video. 

Sinds meer dan 30 jaar verdelen we  gerenommeerde merken en installeren deze zowel in 
nieuwbouw woningen  als verbouwingen. 

 

 

Functieomschrijving 

• Je wordt verantwoordelijk voor de praktische organisatie van onze winkel waarbij je het 
verkoopteam weet te motiveren en sturen. 

• Je werkt actief mee in de winkel. 
• Ook administratie (personeelsplanning en e-mailbeheer) behoort tot jouw takenpakket. 
• Je staat in voor een aantrekkelijke inrichting van de zaak. 
• Je detecteert dagelijkse problemen en weet deze kordaat aan te pakken. 
• Als winkelverantwoordelijke ben je het eerste aanspreekpunt van de klant voor vragen en eventuele 

klachten. 
• Je moet over een goede portie ondernemerszin en onderhandeling vaardigheden beschikken. 

• Dit alles vervul je vanuit een commercieel en klantvriendelijk oogpunt. 

 

Profiel 

• Mature persoon met ervaring in de verkoop van audio/video 
• Affiniteit met muziek en technologie 
• Geëngageerd leidinggevende en praktisch organisator. 
• Contactvaardig, stipt en correct. 
• Klantvriendelijkheid draag je hoog in het vaandel. 
• Flexibel: bereid tot werken op  zaterdag en zondag. 
• Vlot tweetalig (N-F-E). 
• Woonachtig in de regio. 

 

Aanbod 

Robberechts biedt je: 

Een uitdagende job waarbij autonomie en polyvalentie centraal staan. 

 Je komt terecht in een creatieve, dynamische en professionele werkomgeving en krijgt de kans om mee 
te werken aan de verdere uitbouw. 

 Een marktconform salaris. 
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