
 
  
Wonnink Zonwering is een toonaangevend en dynamisch bedrijf gericht op levering en 
montage van binnen- en buitenzonwering, rolluiken, horren, parasols en 
terrasoverkappingen en aanverwante producten zoals smart home systemen. Service en 
kwaliteit staan hoog bij ons in het vaandel. Wij ontvangen onze klanten in onze ruime en 
moderne showroom waar wij beschikken over de nieuwste en kwalitatief beste producten 
van gerenommeerde merken als Luxaflex®, Roma en Sunmaster. 

 
Voor ons verkoopteam op zaterdag zoeken wij ter ondersteuning een: 

Gastheer/ showroommedewerker 
Jij komt ons verkoopteam versterken en ondersteunen met jouw gastvrijheid en verkoop 
skills. Samen met je collega's zorg je voor tevreden klanten! Je bent assertief en stapt 
makkelijk op klanten af. Je biedt de klant een kopje koffie aan, beantwoordt vragen en 
laat alle mogelijkheden zien. Uiteindelijk zorg jij ervoor dat de klant met goed advies en 
een tevreden gevoel onze showroom verlaat. 
 
Wat wij vragen: 
• Beschikbaar op zaterdag tussen 9:00 en 15:00 uur. 

• Spontaan en energiek. 

• Betrokken en verantwoordelijk. 

• Ervaring met word. 
• Woonachtig in omgeving Amersfoort. 

 

Wij  bieden: 
• Passend salaris. 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Altijd vrij op zondag. 
• Mogelijkheid van doorgroei en uitbreiding van uren en werkzaamheden. 

• Biljarttafel. 

 

Waar kom je terecht? 

Kom jij bij ons werken? Dan gooien wij je niet helemaal in het diepe, maar enige zelfstandigheid is 

in deze functie wel nodig. Wonnink is een specialist op het gebied van binnen- en buitenzonwering 

en dat willen wij uitstralen. Jij levert daar een positieve bijdrage aan. Je komt te werken in een 

gezellige en sfeervolle werkomgeving met een fijn team van enthousiaste en betrokken collega´s. 

 

Hebben we je enthousiast gemaakt en wil je ons team komen versterken? 
Mail dan jouw cv en motivatie naar Ries de Jong, ries@wonnink.nl 
Voor vragen bel dan met 033-4802244 
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature stellen wij niet op prijs. 


