
Showroom / verkoop medewerker
24 - 38 uur 
 
Misschien verklapt deze vacature de volgende stap van Volero: maar Volero krijgt een showroom!  
Vanwege deze ontwikkeling zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkende Showroom Medewerker in  
Lekkerkerk. Dus heb je affiniteit met interieur en adviseer je mensen graag? Wordt onze showroom / ver-
koop medewerker en verwelkom klanten met een glimlach in onze showroom!   

Je adviseert aan de hand van de smaak en wensen van de klant en stelt eventueel maatwerk offertes op. 
Je hebt affiniteit met het optimaliseren van de interieurinrichting en consumenten ervaring. Je hebt een 
klanten- en een commerciële instelling. Door jouw sociale communicatieve vaardigheden kom je snel 
achter de wensen van klanten en kan je schakelen tussen de klantenwens en het Volero assortiment om 
tot de beste match te komen. 

Werkzaamheden
• Verwelkom van klanten met een uitstekende service
• Luisteren naar de klantwens en deze vertalen naar aankoop
• Bewaken van actieve orders
• Het showroomproces tot en met aftersales begeleiden

Wat wij vragen
• Bereid om op koopavond en zaterdag te werken
• Affiniteit met interieur
• Proactieve werkhouding met een sales insteek
• Je beschikt over MBO werk- en denk niveau
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Woonachtig in de omgeving Lekkerkerk

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Volero is een snelgroeiend 
e-commerce bedrijf in een industrieel kantoor. Bij ons is 
er veel ruimte voor eigen initiatieven, leerdoelen en ideeën. 
Omdat wij als bedrijf snel groeien zijn er voldoende door-
groeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar, zo stopt er een bus 
voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeerruimte. 

• Een zelfstandige functie met veel groeimogelijk-
heden 

• Eigen inbreng en invulling  

• Je salaris wordt bepaald door kennis en ambitie 

• Vrijheid en verantwoordelijkheid voor de offline sales 

• Personeelskorting op het gehele assortiment

Solliciteren?
Enthousiast? Mooi! Stuur een  mailtje met je cv en motivatie naar vacature@volero.nl of bel met             
085-060 3050 en vraag naar Gwenda of Joost. Hopelijk tot snel!


