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Vacature


Vacature: Winkelmedewerker (parttime) 
8 tot 12 uur per week


Leo Music & Audio is als specialist op het gebied van muziek en audio al meer dan 50 jaar een 
begrip in Noord-Nederland. De combinaMe van een fysieke winkel met technische dienst zorgt voor 
een sterk service-gericht bedrijf. Binnen ons team is ruimte ontstaan voor een gedreven 
winkelmedewerker die veel affiniteit heeR met muziek, minimaal 16 jaar is en 1 of 2 middagen in 
de week kan werken. 

De werkzaamheden waar je je als winkelmedewerker mee bezig houdt, bestaan onder andere uit 
het ontvangen en helpen van de klanten, het bijhouden en verwerken van producten in de 
webshop, het bijhouden van onze sociale media-kanalen en overige algemene 
winkelwerkzaamheden. We zijn op zoek naar een zelfstandige collega die ervaring en/of affiniteit 
heeR met verkoop, een instrument speelt en klantgericht te werk kan gaan. Wij bieden een 
preUge werkomgeving waar je veel kan leren en waar alMjd een mogelijkheid is om jezelf verder te 
ontwikkelen binnen ons bedrijf. 

Wij vragen: 
• Een brede interesse in muziek en muziekinstrumenten. 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal en het vermogen om aantrekkelijke teksten 

te kunnen schrijven. 
• Flexibele inzetbaarheid. 
• De volgende competenMes: samenwerken, leergierig, gedreven, oplossingsgericht. 

Wij bieden: 
• Een interessante en afwisselende baan binnen een enthousiast team. 
• Ruimte om je te ontwikkelen in retail. 
• Een marktconform salaris. 
• Een jaarcontract met kans op een vaste baan. 
• Een parUme baan van 8 tot 12 uur per week. 

Klinkt deze vacature als de baan voor jou? Dan ontvangen wij graag voor 1 april 2022 jouw cv en 
moMvaMebrief op personeel@leomusic.nl. Indien je vragen hebt over de vacature kan je contact 
opnemen met Albert Boddema (06-21819760).
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