
Rompelberg Cycling Holidays is in 1993 opgericht door de toenmalige 
meervoudig wereldrecordhouder Fred Rompelberg (bijnaam: Fred268km). 
Het Nederlandse familiebedrijf is in handen van en wordt geleid door de 
tweede generatie en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van 
de bekendste organisaties voor fietsvakanties op Mallorca en daarmee ook 
tot een van de topadressen in Europa. 
 

 
Voor onze activiteiten op het prachtige eiland Mallorca zijn wij op zoek naar een: 

 

Retail Professional / Store Manager (m/v/d) 
(Full Time, of in overleg) 

 

Maak deel uit van ons team van fiets-aficionados en organiseer en beleef met ons de mooiste 
wielerervaringen. Als je het leuk vindt een bijdrage te leveren aan het succes van onze organisatie en 
onze gasten te helpen hun fietsdromen waar te maken, dan zijn we misschien wel op zoek naar jou. 

 

De Functie Jouw Achtergrond 
De Store Manager runt met succes onze winkel 
aan de Playa de Palma. Op de werkvloer sta je 
continu in contact met klanten en gasten uit 
meerdere landen. Je managet de snijvlakken 
tussen service aan gasten, reserveringen, 
gidsen en werkplaats-monteurs. Je stuurt het 
team van servicemedewerkers aan en zorgt 
voor hoog-waardige klantenservice. Je bewaakt 
de financiële prestaties van de winkel en zorgt 
voor efficiëntie van de winkelactiviteiten. 

• Aantoonbare verkoopervaring in de 
detailhandel of commerciële verkoop 
hebben met een bewezen staat van dienst 
op het gebied van winkel- en 
teammanagement.

 

Vereisten Wat wij bieden 
• Resultaatgerichtheid en 

besluitvaardigheid. 
• Sterk in het leiden, motiveren en 

inspireren van teams.  
• Uitstekende communicatievaardigheden. 
• De gast centraal stellen bij alles wat je 

doet. 
• Talen: Vloeiend Nederlands en Engels een 

‘must’, Duits en Spaans een grote pré  

• Fulltime baan met Spaans arbeidscontract.  
• Een dynamisch team van fietsenthousiaste 

collega’s. 
• Fiets van de zaak 

 
 

We zijn op zoek naar kandidaten met aantoonbare hands-on ervaring als 

proactieve manager, passend in het bovenstaande profiel.  

 
Geïnteresseerd? Vertel ons welke rol fietsen in jouw leven speelt en stuur ons je  
CV en motivatie: jobs@fredrompelberg.com 

mailto:jobs@fredrompelberg.com

