THE BULLDOG™
Wanted: parttime / fulltime verkoopmedewerker bij het leukste familiebedrijf van
Amsterdam (m/v)
Vind je het leuk om te verkopen en maak je het mensen graag naar hun zin? Ben je
goudeerlijk, sociaal en lijkt het je leuk om opgenomen te worden in één van de bekendste
familiebedrijven van Amsterdam? Dan is deze vacature echt iets voor jou. The Bulldog is op
zoek naar verkoopmedewerkers voor in onze souvenirshops!
Jouw werkzaamheden
Als verkoopmedewerker verwelkom je onze gasten, assisteer je hen waar mogelijk en doe jij
je uiterste best zoveel mogelijk verkopen te realiseren.
Over The Bulldog
In de afgelopen 43 jaar is The Bulldog uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend
merk met horecagelegenheden, souvenirshops en hotels. Het merk is internationaal keihard
aan het groeien met de verkoop van onder andere merchandise en smokers-artikelen in 40
landen, Inmiddels zijn verschillende internationale vestigingen geopend waaronder Rome,
Ibiza, Barcelona, Canada en Aruba. En dit is pas het begin…
Over jouw werkplek
Je gaat werken in de gezelligste huiskamer van Amsterdam waar geen dag hetzelfde is. Wij
zoeken medewerkers zowel in onze zaken aan de Oudezijds Voorburgwal en het
Leidseplein. Je komt terecht in een klein team met keiharde werkers, net als jij, maar zij
vinden plezier net zo belangrijk. Je wordt echt opgenomen in The Bulldog familie!
Wat wij bieden:
• Een fijne, informele werksfeer in een enthousiast team.
• Leuke teamactiviteiten en The Bulldog-feesten.
• 25 vakantiedagen per jaar.
• Een marktconform salaris (afhankelijk van je ervaring en leeftijd).
Wat wij zoeken:
• Je bent parttime/fulltime beschikbaar.
• Je bent een mensenmens: je houdt van contact met mensen, brengt graag een
glimlach op gezichten, babbelt graag en je kunt goed samenwerken.
• Je weet van aanpakken.
• Je spreekt goed Engels.
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Solliciteer dan direct via
jobs@leidsepleinbeheer.nl. Wij ontvangen graag jouw sollicitatie met CV. Wij kijken uit naar
jouw reactie!

THE BULLDOG™
Wanted: part-time / full-time sales employee at the best family business in Amsterdam
(m / f)
Do you like to sell and to please? Are you honest, social and would you like to be part of one
of the best-known family businesses in Amsterdam? Then this is your vacancy. The Bulldog
is looking for sales staff for our souvenir shops!
Your duties
As a sales employee you welcome our guests, assist them where possible and do your best
to achieve as many sales as possible.
About the Bulldog
In the past 43 years, The Bulldog has grown into an internationally leading brand with
catering establishments, souvenir shops and hotels. The brand is growing fast
internationally with sales of merchandise and smoker items in over 40 countries all
around the world. Various international branches have been opened, including
Rome, Ibiza, Barcelona, Canada and Aruba. And this is just the beginning ...
About your workplace
You will work in the nicest living room in Amsterdam where no day is the same. We are
looking for employees in both our business on Oudezijds Voorburgwal and Leidseplein. You
will work in a small team of hard-working colleagues, just like you, but they find pleasure just
as important. You will really be part of The Bulldog family!
What we offer:
• A pleasant, informal working atmosphere in an enthusiastic team.
• Fun team activities and The Bulldog parties.
• 25 vacation days a year.
• A competitive salary (depending on your experience and age).
What we are looking for:
• You are available part-time / full-time.
• You are a people person: you like to make contact with people, you like to put a smile on
people’s faces, you like to chat and you work well in a team.
• You work hard.
• You speak English well.
Do you recognize yourself in the description above? Then apply directly via
jobs@leidsepleinbeheer.nl. We are happy to receive your application with CV. We look
forward to your response!

