
 

 
Word jij onze nieuwe vestigingsleider?  
 
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Skills in huis om een compleet team aan te sturen? 
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 vestigingsleider voor de vestiging in 
Venlo, die per 1 oktober 2021 geopend zal zijn.  
 
Wat ga je doen? 
 
Als vestigingsleider ben je verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen in de nieuwe 
showroom in Venlo. Je draagt zorg voor een correct en professioneel verloop van het gehele 
verkoopproces. Je verkoopt zelf actief mee en je hebt daarin een voorbeeldfunctie tegenover jouw 
team. Je bent bovendien het centrale aanspreekpunt van collega’s én klanten. Daarnaast motiveer, 
coach en begeleid je je team op zo’n manier, dat het beste in ieder individu en het team naar boven 
wordt gehaald. Met als resultaat natuurlijk het overtreffen van alle klantverwachtingen. 
 
Wie ben jij? 
 

- Je hebt afgeronde opleiding op mbo-niveau; 
- Je hebt een aantal jaren leidinggevende ervaring; 
- Je hebt uitstekende cijfermatige en communicatieve vaardigheden; 
- Jij bent commercieel en financieel ingesteld; 
- Jij bent ijzersterk in verkopen; 
- Jij bent een organisatorisch natuurtalent; 
- Jij bent motiverend en gericht op ontwikkeling. 

 
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; 
- Starten per 1 juli of 1 augustus; 
- 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. 	


