
Royal Delft zoekt collega’s in de winkel en brasserie

Dagelijks komen bezoekers bij Royal Delft langs voor de lunch, high tea of om de nieuwste collectie 
Delfts Blauw te shoppen. Ben jij gastvrij, commercieel en heb je ervaring in de horeca of in een winkel? 
Wij zoeken enthousiaste, stressbestendige medewerkers die met een grote glimlach klaar staan om onze 
gasten te ontvangen. Bovendien openen wij op 1 oktober een nieuwe pop-up store in The Mall of the 
Netherlands. Daar zoeken wij zelfstandige medewerkers met ervaring in de retail. Beide locaties zijn zeven 
dagen per week geopend.

Ons aanbod
Als nieuwe medewerker krijg je de kans om ervaring op te doen in de toeristische en culturele 
sector. Je wordt onderdeel van een informeel team met een Delfts Blauw hart en je krijgt veel eigen 
verantwoordelijkheid. Wij bieden een contract op oproepbasis en een marktconform salaris. Daarnaast 
ben je welkom bij diverse personeelsactiviteiten en de maandelijkse schilderles (hobbyclub).

Meer over Royal Delft
Royal Delft, opgericht in 1653, is de laatst overgebleven aardewerk fabriek uit de 17e eeuw in Delft. Een 
bezoek aan onze winkel en brasserie maakt het dagje uit compleet. De brasserie verzorgt lunches, high 
tea’s en koffie op het terras in de historische binnentuin en in de serre. In de winkel vind je de nieuwste 
collecties die door onze ontwerpers en schilders met de hand worden gemaakt. 

The Mall of the Netherlands 
Per 1 oktober openen wij een pop-up store in Leidschendam. De winkel is zes dagen per week geopend 
van 10:00 tot 20:00 uur en zondag van 12:00 tot 18:00 uur. We zoeken iemand die commercieel en 
communicatief sterk is en het leuk vindt om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Solliciteren
Meer informatie is te verkrijgen bij onze shopmanager Alessandra Ronzani. Je kunt haar bereiken op 015-
7600915. Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kun je sturen aan 
Cindy Kleute via c.kleute@royaldelft.com

www.royaldelft.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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