
 
 
 

Zin in een job bij ProNails? 

 

Voor onze shops in Antwerpen, Brussel en Waals Brabant zijn wij opzoek naar een medewerker met 

kennis van zaken, die deel willen uitmaken van onze vliegende equipe. 

Als shopmedewerker sta je bij ProNails in voor het volledige beheer van de ProNails Cash & Carry. Daar 

komt heel wat bij kijken. Je denkt mee met de klant en adviseert hem. Je helpt hem producten kiezen 

en beantwoordt alle vragen. Verder sta je in voor het dagelijkse beheer van de shop, de bevoorrading, 

inrichting, orderverwerking, netheid en de dagelijkse administratie. Je schrijft cursisten in en maakt de 

opleidingsmappen klaar. Je beheert de shop kortom alsof het je eigen instituut is. Classy, elegant, 

professioneel, creatief… Jij bent het allemaal! 

 

Een dag in het leven van…  
Wat wordt er van je verwacht? Heel wat. Zet je schrap, hier komt ie! 
 
 
-        Je opent de Cash & Carry correct en op tijd.  

-        Je draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid van de shop. Je staat in voor het dagelijkse beheer en 

de optimalisatie van de shop. 

-        Je staat in dagelijks contact met het salesteam.  

-        Je ontvangt klanten op de ProNails-manier. Dat wil zeggen klassevol, fun, vernieuwend, 

betrouwbaar. You make them shine!  

-        Je voert dagelijks de kassacontrole en de controle van de orders in de webshop uit. Je sluit de kassa 

dagelijks af en stuurt de cijfers per mail naar de SM. Je deponeert het kassageld dagelijks bij de 

bank. 

-        Je zorgt voor de segmentatie van nieuwe klanten. Dat doe je onmiddellijk de dag nadat ze klant 

zijn geworden.  

-        Je voert dagelijks controle uit over mogelijke stockverschillen.  

-        Je bereidt de workshops van de volgende dag voor. Je stemt dit af met de verantwoordelijke van 

de planning: over welke cursus gaat het en hoeveel cursisten zullen er zijn?  

-        Je houdt het opleidingslokaal netjes.  

-        In het geval van backorders weet jij perfect welke producten kunnen worden aangeboden.  

-        Lege plekken zijn uit den boze! Jij probeert de blind spots in de rekken optimaal op te vullen.  

-        Je werkt elke bestelling af volgens de richtlijnen.  

 

 

  



 
 

Wie ben je en wat kan je?  

Vaktechnische vereisten 

-        Je bent een nagelstylist met enkele jaren verkoopervaring.  

-        Idealiter werk je al met onze producten of ken je ProNails al.  

-        Ervaring in cosmetica of de mode is een pluspunt.  

-        Je bent vlot in het Nederlands en het Frans. Engels is een pluspunt.  

 

Competenties 

-        Je bent zeer resultaatgericht. Een man/vrouw met een strak plan! 

-        Je kan goed luisteren en het nog beter uitleggen.  

-        Je bent open, in je denken en je doen.  

-        Je bent een echte teamspeler: je praat met de anderen over het werk en bent een gangmaker. 

-        Je bent gebeten om te weten en leert graag nieuwe dingen bij. 

-        Je probeert graag nieuwe dingen uit. Alles kan beter! 

-        En vooral, je hebt goesting. Veel goesting! 

 

 
Wij bieden: 
 
Een marktconform salaris dat aansluit bij je opleiding en/of ervaring en diverse extralegale voordelen. 
Tevens bieden wij je opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer in een gezond groeiend 
en trendy bedrijf. 
 
Zet jij graag je nagels in deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie naar hr@professionails.com 
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