
CLIENT SUCCES MANAGER
Fulltime of Parttime / Amsterdam

OVER ONS

WIJCK. is een snelgroeiend, Amsterdams interieurmerk met grote liefde voor de stad. Sinds 2017 
tekenen wij strakke lijntekeningen van wijken, steden en gebouwen en hebben inmiddels een 
collectie die al meer dan 3.000 verschillende prints en stads gebonden producten kent.
De afgelopen 5 jaar is WIJCK. uitgegroeid tot een toonaangevend interieurmerk waarbij
‘s werelds bekendste steden de basis vormen voor onze producten. Naast de iconische
lijntekeningen hebben we inmiddels ook een prachtige geur- en zelfs een kitchenware collectie. 
Onze producten kun je inmiddels terugvinden bij ruim 500 retailers en bijzonder plekken binnen 
en buiten Europa. Om onze groei door te zetten in Nederland, Europa en ver daarbuiten zijn
wij op zoek naar een O�icemanager die ons team komt versterken. Wil jij bijdragen aan
deze groei en ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou!

DE FUNCTIE

Als Client Success Manager ben je verantwoordelijk voor een gezellig en fijn ontvangst van
iedereen die bij ons binnenkomt op kantoor of in de showroom; van de postbode tot en met
klant en onze relaties. Je zorgt ervoor dat wij altijd telefonisch en online bereikbaar zijn en weet
hierbij de juiste toon te zetten in de communicatie naar onze klant, het personeel en belangrijke
stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het eerste lijns klantcontact, daarnaast ondersteun
je bij diverse administratieve-, HR- én financiële werkzaamheden. Je helpt met het organiseren
van events, borrels en de relaxte sfeer op kantoor. Je bestelt boodschappen, verzorgt de lunch
en zorgt ervoor dat het kantoor en onze showroom er altijd representatief uitziet. Je begrijpt als
geen ander dat door jouw proactieve ondersteuning je collega’s e�ectief en optimaal kunnen
werken.  

FUNCTIE EISEN

•    Relevante Client Support en/of O�ice Manager ervaring
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
•    Uitstekende o�ice vaardigheden, met nadruk op Outlook en Excel
•    Goede en fijne communicatieve vaardigheden met een proactieve mindset
•    Betrouwbaar, energiek, enthousiast en professioneel
•    A�initeit met de interieurbranche en marketingcommunicatie
•    Beschikbaar voor minimaal 24-uur per week;

WAT BIEDEN WIJ JOU

•    Werken bij een snelgroeiend interieurmerk;
•    Salarisindicatie 2.500-3.000 (o.b.v. Full time en afhankelijk van ervaring) 
•    Mogelijkheid om deels op afstand te werken;
•    Reiskostenvergoeding.
•    25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime).
•    Vrij met je verjaardag.
•    Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen.
•    Vers fruit, ko�ie, thee, fris en een fantastische lunch;
•    Leuke borrels en activiteiten;
•    Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team;
•    Kans op (persoonlijke) groei en impact op de toekomst van ons jonge en ambitieuze bedrijf.

GEÏNTERESSEERD?

Herken jij jezelf in de vacature van Client Succes Manager en heb je de ambitie om WIJCK. (en 
jezelf) naar een hoger niveau te tillen? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan door 
je CV en motivatie te sturen naar Rutger Diemel: rutger@wijck.com / +31(0)20 348 48 73  


