
Voor een te openen Xenos in Roermond zijn wij op zoek naar
Nieuwe Collega's.

Waar: Schaarbroekerweg 16 - Roermond (Retailpark)
Wat zoeken wij: Verkoop - medewerkers en hulpkrachten. In onderling overleg worden de uren
vastgesteld.

Met 150 kleurrijke winkels, een online webshop en een groot aantal fans op onze social media
kanalen, is Xenos de afgelopen jaren enorm gegroeid. Onze ambitie? Nog groter, slimmer én sneller
worden. Hierdoor zijn wij altijd op zoek naar verkooptalenten die samen met Xenos deze ambitie
waar willen maken! Ben jij onze nieuwe collega die ons team komt versterken?

Dit is Xenos
Bij Xenos vind je verrassende en voordelige producten om het thuis gezellig te maken. Dit doen we
door zowel food als non food artikelen aan te bieden voor gezellige momenten, voor binnen en
buiten.

Dit ga je doen
Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat ieder winkelbezoek een feestje wordt voor de klant. Dit
begint bij een hartelijk ontvangst, waarna je de klant inspireert en adviseert over het kleurrijke
assortiment dat Xenos te bieden heeft. Naast het klantcontact, zorg je er ook voor dat de winkel op
orde is, voer je kassawerkzaamheden uit en verwerk je de binnengekomen vracht.

Om alle werkzaamheden vlekkeloos te laten verlopen, begin je jouw werkdag met een dagstart.
Hierdoor weet je wat er van je wordt verwacht en welke focuspunten er voor die dag zijn. Door een
goede samenwerking met jouw team, zorg je er samen voor dat iedere klant de winkel met een
glimlach verlaat.

Jij bent..

● Enthousiast, en op zoek naar een mooi avontuur! Verder ben jij:
● Klantvriendelijk en klantgericht
● Flexibel inzetbaar: bij Xenos werk je ook in de weekenden en tijdens koopavonden
● Collegiaal en werk je graag in teamverband
● Sociaal en maak je graag een praatje met onze klanten
● Daarnaast herken jij je in onze Xenos kernwaarden:
● Avontuurlijk: je gaat graag een uitdaging aan en pakt een kans als deze zich voordoet
● Kleurrijk: je houdt van afwisseling en verrassingen
● Hartelijk: je verbindt en brengt mensen samen op een positieve manier. Feedback? Die durf

je te geven én te ontvangen.

Je kunt rekenen op..

● Een fijne personeelskorting op ons verrassende assortiment
● Collectieve verzekeringen



● Een goede pensioenregeling
● Een gezellig team
● Ontwikkelingsmogelijkheden, zoals het volgen van een BBL-opleiding via Xenos
● Ga je het avontuur aan in de wereld van Xenos?

Zin om met de ambities van Xenos mee te groeien? Dan maken we graag kennis met je! Upload jouw
CV via www.werkenbijxenos.nl en selecteer Roermond Tot snel!

http://www.werkenbijxenos.nl

