
 
 

 

 

 
 
 
 

& 
 

Fashion Management Traineeship 

 
 

Heb jij een passie voor Fashion, Retail en Management? 
Wil jij werken en leren tegelijk? 

Join us! 
 

Fashion management trainee (senior) Koopman Mode – Tilligte 
 

Geef je mode carrière een boost als management trainee. Wil jij werken bij hét mode en 
lifestylehuis van Twente voor dames, heren en kinderen? Koopman Mode heeft meer dan 
150 verschillende merken onder één dak!  
 
Bij Koopman vind je 3200 m2 mode en schoenen voor dames, heren en kids. De afdeling 
Dames Casual/Formeel biedt op 1000 m2 bekende merken aan als: Frank Walder, Gerry 
Weber, Joseph Ripkoff, Vera Mont, Expresso, Cavallaro en Tommy Hilfiger. 
Kijk voor meer info over de winkel op: www.koopmanmode.nl 
 

Jouw functie bij Koopman Mode 
Wij zoeken voor Koopman Mode een senior management trainee voor het programma 
oktober 2016-2018. Je bent leidinggevende op de Damesafdeling. Je bent verantwoordelijk 
voor een team van 15 medewerkers. 
Het is een vloerfunctie, gericht op persoonlijke verkoop, sturen op kpi’s en leidinggeven, 
gecombineerd met inkoopactiviteiten. 
 

Werken en leren 
Als trainee volg je een tweejarige, brede ontwikkelroute in een multidisciplinaire fulltime 
functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden en salaris. Je werkt gedurende 2 jaar aan 
opdrachten en strategische projecten in verkoop, inkoop, marketing en operations. 
Daarnaast volg je een programma voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Je leert in groepsverband met andere trainees en wordt begeleid door een job coach van 
Cube via persoonlijke coaching, masterclasses en workshops. Na het succesvol afsluiten van 
het tweejarig traineeship ontvang je het branche erkende certificaat Retail Operations & 
Strategy Manager. 
 
Heb jij een passie voor mode, een commerciële aanleg en houd je echt van de winkel? Heb 
jij je HBO (mode)opleiding afgerond en heb je interesse in een werk-leertraject?  

 
Dit is wie we zoeken: 

• Afgeronde HBO mode/SBRM opleiding  
• Sterke communicatieve eigenschappen 
• Leidinggevende ervaring 
• Ervaring met inkoop is een pre 
• Commercieel inzicht, werken met kpi’s 
• Passie voor product  



• Interesse in mode en trends 
• Liefde voor de winkel en de klant 
• Zelfvertrouwen 
 
Wil je zien hoe andere trainees Cube ervaren? Bekijk de film op www.cube-fmt.nl/trainees 
 
Start functie: per direct. Start traineeship: oktober 2016  
INTERESSE?  Reageer dan snel  
Stuur je cv naar: info@cube-fmt.nl en geef aan: Koopman Mode 
 
 
 
 


