
Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkels 
binnenloopt. We hebben alles in huis wat mensen nodig hebben om te genieten van hun tuin 
& dier. Een breed assortiment, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Ons 
assortiment sluit naadloos aan bij alles wat klanten nodig hebben voor tuin en dier. Wij hebben 
een uniek assortiment en samen met ons deskundige advies vormt dit de basis van onze formule. 
Voor onze Welkoop winkel in Wanroij zijn wij zijn op zoek naar een

WAT GA JE DOEN? 
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop. 
Dat wil zeggen: je ontvangt de klanten, zoekt 
naar verkoopkansen in de winkel en zorgt voor 
daadwerkelijke verkoop. Klanten geef je advies 
en informatie over producten. Je verleent 
service aan klanten volgens de richtlijnen 
van Welkoop. Als er een actie is, bouw je 
presentaties in de winkel, je zorgt voor 
sfeeraankleding, de juiste prijscommunicatie, 
schapkaarten enzovoort. En natuurlijk houd 
je samen met je collega’s de winkel schoon 
en opgeruimd. Verder doe je ook een deel 
van de goederenbestelling, rekening houdend 
met de omloopsnelheid in de winkel. Je 
bent verantwoordelijk voor de ontvangst, 
controle en registratie van de binnenkomende 
goederen en het bijvullen van de goederen 
in de winkel. Je bent trouwens ook nog eens 
inzetbaar achter de kassa. Kortom: héél veel 
afwisseling en uitdaging!

JOUW PROFIEL
Je hebt een  MBO-opleiding op niveau 2/3/4 

in de richting detailhandel afgerond of wilt 
deze op korte termijn gaan volgen. Je hebt 
affiniteit met tuin en dier, je kent de artikelen 
die Welkoop verkoopt en bent bereid het 
assortiment nog beter te leren kennen. 
Daarnaast kun je goed samenwerken in een 
team en beschik je over een commerciële 
instelling en ben je resultaatgericht.

ONS AANBOD
In onze winkels wordt gewerkt in kleine 
teams, daardoor is de sfeer informeel 
én professioneel tegelijk. Wij bieden je 
een prima salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Alles is geregeld in onze 
eigen CAO Welkoop.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel en hebben 
wij jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Stuur dan je CV, inclusief motivatie naar de 
afdeling HR, vacature@voergroepzuid.nl. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen 
met Welkoop Wanroij, tel. 0485 477532.

VERKOOPMEDEWERKER 
(PARTTIME) 


