
uw partner in zonwering

VACATURE VERKOPER PARTICULIER (GORINCHEM)

Je hebt misschien onze bussen weleens zien rijden, maar wist je dat wij door 

het hele land actief zijn?  Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een 

vooraanstaand bedrijf op de nationale markt van zonwering en rolluiken. De 

serviceafdeling is momenteel de snelst groeiende tak binnen het bedrijf. De 

serviceafdeling is een zelfstandig werkende tak binnen het bedrijf en heeft ten 

opzichte van haar concurrenten unieke eigenschappen. Storingen worden binnen 

drie werkdagen opgelost en spoedstoringen zelfs nog dezelfde dag.

Zin om je commerciële talenten te etaleren in een gloednieuwe showroom 

(gevestigd in Gorinchem) van een groot zonweringsbedrijf? Als particulier 

verkoper bij De Haan Westerhoff zorg je ervoor dat de klanten in Gorinchem 

voorzien worden van passend advies en daarnaast geholpen worden in het 

gehele proces van de aankoop en/of dienst.

Dit ga je doen
 » Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de gehele verkoop 

particulier in de showroom Gorinchem;
 » Je adviseert en speelt in op de wensen van de klanten op het gebied van 

zonwering en aanverwante artikelen;
 » Je verwerkt offerteaanvragen;
 » Je bouwt klantdossiers op en volgt deze op;
 » Je houdt je bezig met telefonische acquisitie. 

Dit breng je mee
 » Ervaring in de zonweringsbranche;
 » Een commerciële instelling;
 » Kennis van de producten;
 » Ervaring met ICT toepassingen;
 » Prioriteiten kunnen stellen en hier flexibel in kunnen schakelen;
 » Proactieve houding;
 » Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;
 » Je bent fulltime (hier hoort zaterdag ook bij) beschikbaar en woont in de buurt 

van Gorinchem.

En dit pakket krijg je van ons
 » Een uitdagende en veelzijdige baan;
 » Een marktconform salaris;
 » Een informele en open werksfeer waar ruimte is voor eigen initiatief en input;
 » Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding 

en voordeel op je fitnessabonnement;
 » Vakantiegeld;
 » Pensioenregeling;
 » Een tijdelijk dienstverband met als uiteindelijk doel een vast dienstverband.

Over De Haan Westerhoff

Pak jij deze uitdaging aan? Solliciteer nu als particulier verkoper! 
Stuur dan jouw motivatie + CV  naar Aafke de Hoek (adehoek@dhwz.nl).

Solliciteren?
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