
 Vacature Floormanager  
souvenirshop (24-28 uur) 

 
 
Over Apenheul 
Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 
bezoekers hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de 
apen en hun soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. Met het 
Apenheul Natuurbehoudfonds zijn we wereldwijd actief om de apen en hun leefgebied te 
beschermen. Daarnaast ligt aan de rand van Apenheul één van de meest duurzame 
congreslocaties van Nederland: De St@art. Hier vinden jaarlijks zo’n 300 cong ressen, 
evenementen en familiefeesten plaats. 
 
Wat ga je bijdragen aan de missie van Apenheul? 
Aan het einde van de looproute in Apenheul ligt de souvenirshop. Hier ontvangen we jaarlijks vele 
bezoekers die hun dagje uit op een leuke manier afsluiten met een blijvende herinnering. In de 
souvenirshop werkt een klein team dat zorgt voor de succesvolle verkoop van alle souvenirs. 
Bovendien zorgt dit team ervoor dat bezoekers het park met een goed gevoel verlaten.  
  
Als floormanager souvenirshop stuur jij dit team aan. Je bepaalt de kaders en zet de grote lijnen uit,  
zodat de medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit betekent dat jij het assortiment van de 
souvenirshop bepaalt en alle producten inkoopt. Je onderhoudt dus ook de contacten met nieuwe  
en bestaande leveranciers. Ook bepaal je de prijsstellingen en beheer je de voorraad. Verder denk  
je na over een goede en aantrekkelijke indeling van de souvenirshop en zorg je ervoor dat deze past  
bij de beleving in het park. Tot slot handel je alle financiële en administratieve zaken af. 

 
Wat heb je daarvoor nodig? 
Onze ideale kandidaat heeft MBO+ werk- en denkniveau, aantoonbare ervaring in de retail en 
met het aansturen van medewerkers. Je krijgt energie van plannen en organiseren, het continu 
aanscherpen van processen, maar ook van praktisch meewerken op de afdeling. Je bent bereid 
een stapje extra te zetten, je kunt makkelijk schakelen en je bent flexibel.  Je helpt en adviseert 
bezoekers graag bij het kopen van producten en je vindt het leuk om de verhalen achter de 
souvenirs te vertellen. Je bent van nature gastvrij, servicegericht en natuurlijk representatief.  
Je vindt duurzaamheid belangrijk en brengt dit in de praktijk. Je koopt producten bewust in en 
hebt oog voor duurzame materialen. 
 
Daarnaast: 

 Werk je zorgvuldig en heb je oog voor kwaliteit; 

 Ben je resultaatgericht. Je hebt commercieel inzicht en vindt het leuk om verkoopcijfers 
te analyseren; 

 Heb je een gezonde dosis humor en ben je een sprankelende persoonlijkheid. 
Bezoekers een bijzondere dag bezorgen geeft jou energie; 

 Beheers je de Nederlandse taal en kun je je goed redden in het Engels en Duits; 

 Woon je bij voorkeur in de omgeving van Apeldoorn. 
 
Wat krijg je daarvoor terug? 

 Een baan voor 24-28 uur per week bij één van de leukste uitjes van Nederland. Geen 
dag is hier hetzelfde! Je bent bereid je werkdagen hierop aan te passen. 

 Een jaarcontract. Als het goed gaat, krijg je daarna een vast contract. Je start op korte 
termijn.  

 Goede kansen om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. 

 Een baan bij een organisatie die haar steentje bijdraagt aan een betere wereld. We 
werken wereldwijd aan natuurbehoud, steunen de apen in het wild en werken zo 
duurzaam mogelijk. 

 Een bijzondere werkomgeving met mensen én dieren. De apen en andere dieren leven 
hier zo natuurlijk mogelijk. Je collega’s hebben stuk voor stuk hart voor de organisatie.  

 Een baan binnen een team met veel jonge en enthousiaste collega's, waarbij er naast 
hard werken ook veel ruimte is voor gezelligheid!  

 Een passende beloning conform de Leisure CAO. 
 
Je bent overtuigd?  
Overtuig ons dan dat wij jou in ons team moeten hebben! Stuur je motivatie met CV  
naar ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Martijn Nagel.  

mailto:ikbenovertuigd@apenheul.nl

