
 

 
Word jij onze verkoopadviseur?  
 
Weet jij wensen van klanten feilloos te vertalen naar goede adviezen? Ben jij in staat om een goed 
gesprek te voeren, zo eentje die echt van harte is? En wil jij werken voor een bedrijf waarbij het verlenen 
van service en kwaliteit topprioriteit is? Lees dan snel verder. Badkamervoordeelshop.nl is op zoek naar 
een verkoopadviseur voor de vestiging in Venlo, die per 1 oktober 2021 geopend zal zijn.  

 
Wat ga je doen? 
 
Als verkoopadviseur ben je het visitekaartje van Badkamervoordeelshop.nl. Je verwelkomt en ontvangt 
onze klanten, waar mogelijk met een lekker kopje koffie. Jij bent hét aanspreekpunt voor klanten. Bij jou 
kunnen ze terecht met werkelijk al hun vragen, voor meer informatie of een advies op maat voor hun 
persoonlijke situatie. Jij luistert, vraagt door, vertelt en adviseert onze klanten op de beste mogelijke 
manier. Jij bent dan ook geen verkoper, maar een echte adviseur. Je begeleidt klanten door de showroom 
een neemt ze mee op pad om de badkamer van hun dromen samen te stellen. Ook ontwerp je samen met 
de klant 3D-tekeningen. Het liefst een ontwerp waar de klant thuis nog van wegdroomt. Het maken van 
offertes, de daadwerkelijke verkoop zelf en de administratieve werkzaamheden die daarbij komen kijken 
horen ook bij je taken.  

 

Wie ben jij? 
 

- Je hebt afgeronde opleiding op mbo-niveau; 
- Je hebt uitstekende cijfermatige en communicatieve vaardigheden; 
- Jij bent ijzersterk in verkopen en adviseren; 
- Jij weet hoe je een goed gesprek moet voeren, zowel met klanten als collega’s; 
- Jij bent niet bang om je menselijke kant te laten zien; 
- Jij weet feilloos in te spelen op wensen en behoeftes van klanten; 
- Jij bent proactief en denkt actief mee.  

 

Wie zijn wij?  
 
Badkamervoordeelshop.nl is een snelgroeiende onderneming met showrooms in Almere, Almelo, 
Arnhem, Beuningen, Deventer, Doetinchem en binnenkort ook in Venlo. Wij bieden designbadkamers aan 
tegen scherpe prijzen en richten ons op de verkoop van sanitaire producten en tegels. Wij gaan vol 
overgave, maar professioneel en deskundig te werk. Werken bij Badkamervoordeelshop.nl betekent veel 
vrijheid en diversiteit in je werkzaamheden. Je wordt vrijgelaten in de uitoefening van je functie, maar 
bieden ondersteuning op het juiste moment. Een werkgever waar geen dag hetzelfde is!  

 
Wat bieden wij? 
 

- Een fulltime functie; 

- Per direct starten; 

- Aantrekkelijke primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- Uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;  

- Prettige werkomgeving met ambitieuze en gezellige collega’s; 

- Functie waarin jij jezelf nog meer kan ontwikkelen in het vakgebied én als persoon. 

Interesse?  
 
Zie jij jezelf al werken bij onze gloednieuwe vestiging in Venlo? En denk je dat jij dé persoon bent voor 
deze functie? Stuur je motivatie en cv naar Robert-Jan Helmink via info@badkamervoordeelshop.nl.  
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