
zoe kt een collega

Raakt JOU dit?
Zie jij jezelf al bij ONS werken?
Heb JIJ dan het pure Retailhart?
WIJ wel en houden van mensen & winkels.
JIJ ook? Benieuwd?! Worden JIJ en WIJ collega’s?
 
La Differenza zoekt een collega! 
Naast haar Partners nu voor vast in dienst.
 
Voor het ontwikkelen en implementeren van de gastvrijheidsbeleving 
bij winkelformules en gebieden. Het takenpakket, o.a.:  
• coördinatie en organisatie van alle activiteiten voor de klantrelaties
• kwalitatief marktonderzoek met o.a. interviews en klantenpanels
• coachen en trainen van winkelteams
• marketing & communicatie activiteiten voor la Differenza
• aanspreekpunt zijn
• nieuwe klanten verwerven en relatiebeheer
 
een (bijna of) ex Retail manager die ondernemers en winkelteams weet te 
inspireren, te begeleiden, uit te dagen om de local Hero te worden van 
stad of dorp. 
Winkelteams die de optimale gastvrijheidsbeleving en sfeercreatie weten 
te realiseren.
zelf gastheer of vrouw is. Hospitality ervaring of affiniteit heeft. 
Marketing weet op te pakken. en van medior wil groeien naar senior 
niveau. 
Ben jij ondernemend, inspirerend, creatief, flexibel, integer en beschik je 
over empathisch vermogen?
Stuur dan je reactie naar: Marja groen - m.groen@ladifferenza.biz.

alvast hartelijke dank voor de reactie!

Met gastvrije groet, 

Marja groen 
la Differenza

Wij ontwikkelen in co-creatie met onze opdrachtgevers de ideale winkel- of horecagelegenheid.
 

Samen zorgen we voor meer bezoekers. Een hogere omzet. En een grotere klanttevredenheid.
 

Een locatie die helemaal in lijn is met dat waar het merk voor wil staan. 
En dat wat in de strategie is verwoord.

 
Maar die ook steeds opnieuw inspeelt op de - latente - wensen en verlangens van de bezoekers.

 
Waar elk detail klopt. Alles op elkaar aansluit. Optelt tot een eenduidige belofte.

 
Een locatie die bezoekers steeds weer weet te verrassen. 

Te verbazen, verwennen, verleiden en verwonderen.
 

Daarbij rusten wij niet tot deze bezoekers fan van de winkel of de horecagelegenheid zijn geworden.


