
 
 
 

zoekt een 

JOBSTUDENT 
VERKOOP-ADMINISTRATIE 

voor zaterdagen 
 

Sint-Niklaas Waasland Shopping 
 

 

OVER ONS. 
 

Al sinds 1966 combineren we bij Jan Maes traditie en knowhow in de uurwerk- en juweliersbranche.  
Doorheen de jaren is Jan Maes uitgegroeid tot een organisatie bestaande uit 30 medewerkers werkzaam in één van 
onze 5 filialen (Sint-Niklaas, Wijnegem en Oostende), het administratief centrum in Temse, en een webshop.  

Voor onze Jan Maes juwelierszaak te Sint-Niklaas (Waasland Shopping) zijn we op zoek naar een enthousiaste 
jobstudent (m/v/x) met administratieve skills. 
 

 
JE TAKEN. 
 

✓ Samen met de klant ga je op zoek naar wat echt bij hem of haar past. Je geeft eerlijk advies en neemt daar je 
tijd voor. Een zekere dosis mensenkennis is hier op zijn plaats. 

✓ Je werkt, na een opleiding on the floor, vlot met ons software programma: verkopen boeken, 
klantenherstellingen en -bestellingen invoeren, transfers uitvoeren, enz. 

✓ Je voert verder ook nog ondersteunende taken uit zoals goederen prijzen, leveringen uitpakken, andere 
administratieve taken, enz. 

✓ Je werkt mee aan de visual merchandising in de winkel en zorgt ervoor dat de etalages er piekfijn bijliggen. 
 
JOUW PROFIEL. 
 

✓ Je houdt van verkopen en fashion- en luxeartikelen zijn je passie. 
✓ Je hebt een aanstekelijk enthousiasme en vindt klant- en servicegericht werken belangrijk. 
✓ Je kan vlot overweg met de PC en bent administratief onderlegd. 
✓ Je volgt/volgde bij voorkeur een studierichting in het ASO- of TSO-gebied. 
✓ Je vergaart vlot de productkennis die tijdens de opleidingen on the floor worden gegeven. 
✓ Je houdt ervan om in team te werken. 
✓ Een eerste ervaring in de verkoop is een plus.  
✓ Je bent op zoek naar een studentenjob op zaterdagen. 
✓ Je hebt geen probleem met flexibele werkuren: werken tot 20u (vrijdag tot 21u). 
 
WIJ BIEDEN. 
 

✓ Een gevarieerde job in een groeiend en dynamisch familiebedrijf met leuke collega’s waarop je kan rekenen. 
✓ De mogelijkheid om het verschil te maken voor al onze klanten. 
 
WIL JE ER VOOR GAAN? 
 

Stuur of mail je cv en motivatiebrief met een foto naar: 
Jan Maes N.V. – Mieke De Ryck 
Waasland Shopping Center 
Kapelstraat 100 – Shop 123 
9100 Sint-Niklaas - Tel 03 778 18 72 
hr@janmaes.be  
 

Je kandidatuur wordt vertrouwelijk en snel behandeld.  

mailto:hr@janmaes.be

