WE ARE LOOKING FOR YOU
Lifestyle Home Collection is de ‘’leef’’ winkel voor home decorations & furniture. Lifestyle heeft diverse
winkels, tientallen shops-in-shops in Nederland en meer dan 1000 verkooppunten verspreid over Europa.
Lifestyle heeft de ambitie om tot de vijf grootste ‘’home-living-brand concepts’’ in Europa te behoren. Het
hoofdkantoor van Lifestyle is gevestigd in Hoorn.

Wij zijn op zoek naar een ervaren, enthousiaste collega die ons Visual Merchandising
team komt versterken.

STYLIST (M/V) FULLTIME
Wat ga je doen:
Als Stylist ben je verantwoordelijk voor de visuele presentatie. Je vertaalt de collectie naar een winkelbeeld
met uitstraling conform de Lifestyle richtlijnen. Je bent nauw betrokken bij het bepalen van de blauwdruk en
zorgt voor de uitvoering. Je bent veel on the road, zowel voor onze eigen winkels, dealers en shop-in-shops
door heel Nederland zorg je voor een perfecte en verkoopstimulerende productpresentatie.
Je maakt onderdeel uit van het stylingteam en samen werk je twee keer per jaar mee aan de fotoshoot voor
de catalogus. De inrichting & styling van de showroom in Hoorn (Nederland) en Brussel (België) behoren tot
jouw taken. Tijdens Maison et Objet ben jij samen met het team verantwoordelijk voor de opbouw en styling
van onze stand. Met jouw oog voor detail laat jij onze producten op de best mogelijke manier zien!
Wat neem jij mee:
Je bent in het bezit van een diploma van Nimeto, Cibap of vergelijkbare MBO opleiding richting presentatie/
styling. Je hebt actuele vakkennis en je volgt de laatste trends. Je hebt een grote affiniteit en een sterk gevoel
voor styling & interieur. Je bent creatief, inventief en communicatief sterk. Met een flexibele instelling heb jij
geen negen tot vijf mentaliteit. Ook ben je in staat om het fysiek zwaardere werk te verrichten en ben je in
het bezit van een rijbewijs B.
Wat bieden wij:
Een afwisselende fulltime functie in een klein team, bij een gezond en sterk groeiende organisatie met een
informele sfeer. Het salaris ligt in lijn met je verantwoordelijkheid en je hebt de beschikking over een auto van
de zaak.
Interesse?
Kom dan werken bij Lifestyle en mail je motivatiebrief met CV naar personeelszaken@lifestyle94.com.
Voor meer informatie bezoek ook: www.lifestyle94.com

WWW.LIFESTYLE94.COM

