
uw partner in zonwering

VACATURE VERKOPER PARTICULIER (ELST)

De Haan Westerhoff is een van de meest vooraanstaande bedrijven op de 

nationale markt van zonwering en rolluiken. Zowel de particuliere als de 

projectmatige klant wordt door ons bediend. Naast ons online assortiment 

hebben we een aantal showrooms verdeeld over het land om onze klanten te 

ontmoeten en te voorzien van hun wensen op het gebied van zonwering en 

rolluiken.

Voor onze showroom in Elst zijn wij opzoek naar een gedreven verkoper voor 

de particuliere markt. Als verkoper particulier is het jouw taak om het brede 

assortiment in de zonwering en/of rolluiken dat wij aanbieden te verkopen. Je 

adviseert klanten en zet hun wensen op een enthousiaste wijze om in concrete 

orders. Deze klanten sta je te woord in de showroom, via de telefoon, via 

videogesprekken en per email.  

Wat ga je doen?
• Je verkoopt zonweringsproducten aan particulieren in de showroom.
• Je adviseert en speelt in op van de wensen van de klanten op het gebied 

van zonwering, kunststof kozijnen en aanverwante artikelen
• Je verwerkt offerteaanvragen
• Je bouwt klantdossiers op en volgt deze op
• Je houdt je bezig met telefonische acquisitie

Wat vragen we van jou?
• Ervaring de zonweringsbranche is een pré
• Commerciële instelling
• Kennis van de producten
• Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en schrift
• Prioriteiten kunnen stellen
• Flexibel zijn en kunnen schakelen
• Proactieve houding
• Ervaring met ICT toepassingen 
• Bij voorkeur fulltime beschikbaar
• Op zaterdagen beschikbaar (niet onderhandelbaar)

Wat bieden wij?
• Salaris afhankelijk van ervaring en competenties
• Een uitdagende en afwisselende baan
• Reiskostenvergoeding 
• Vakantiegeld 
• Pensioenregeling
• Tijdelijk dienstverband met als uiteindelijk doel een vast dienstverband

FunctieomschrijvingOver De Haan Westerhoff

Reageren? Stuur dan jouw motivatie + CV  naar Aafke de Hoek (adehoek@dhwz.nl).
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