
 

 

 
Word jij onze nieuwe allround vakman/tegelzetter?  
 
Ben jij iemand die daadkrachtig te werk gaat, handig is en energie krijgt van klussen klaren? 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 allround vakman/tegelzetter, standplaats 
Doetinchem. 
 

Wat ga je doen? 
Als allround vakman/tegelzetter ben je werkzaam in al onze showrooms. De werkzaamheden zijn 
divers. Jij als handige vakman voert allerlei klussen uit in onze showrooms. Zoals het monteren en 
demonteren van producten in het assortiment, complete toiletten of complete badkamers 
bijvoorbeeld. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de showrooms. Het zetten 
van strak tegelwerk is hierbij een vereiste. 
 

Wie ben jij? 
 

- Een échte aanpakker; 
- Zelfstandige werker; 
- Nauwkeurig en in staat om overzicht te houden; 
- Fysiek sterk en in goede gezondheid. 

 

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; 

- Aantrekkelijke primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- Bedrijfsbus volledig gevuld met vakgereedschap; 

- Uitdagende, afwisselende baan met veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatief; 

- Informele werkomgeving met vaste, gezellige collega’s uit diverse vestigingen. 

Interesse? 
Zie jij jezelf al werken in onze showroom in Doetinchem? 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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