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Vacature: Verkoopmedewerker showroom Meubelpartner.nl (M/V) 
30-38 uur per week 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige verkoopmedewerker voor onze showroom. In deze functie 
help jij onze klanten bij hun zoektocht naar het ideale interieur. Je vindt het leuk om klanten pro-actief te 
benaderen en je voert gemakkelijk een verkoopgesprek met succes als resultaat. 
 
Jouw bovengemiddelde interesse in interieurstyling zorgt ervoor dat je onze klanten op een enthousiaste 
manier adviseert en je bent pas tevreden als de klant met een glimlach de winkel verlaat. 
 
De werkgever 
Meubelpartner.nl is de leukste online woonwinkel van Nederland. Vanuit onze kantoorlocatie met showroom in 
Barneveld werken we met een klein team aan de verdere groei van onze formule. Dit doen we met een sterke 
focus op service en klanttevredenheid, zonder natuurlijk het commerciële aspect uit het oog te verliezen. 
 
Jouw profiel 

- Je bent commercieel en spontaan 
- Je bent klantvriendelijk en servicegericht 
- Je hebt affiniteit met interieurstyling 
- Je ziet er representatief uit en spreekt ABN 

 
- Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar, waarvan de zaterdag en maandag vast zijn. 

De overige dagen zijn in overleg in te vullen. 
 

- Verkoopervaring en/of ervaring met werken in een (woon-)winkel is een pre 
 
Wij bieden 

- Een uitdagende functie in een jong, informeel, ambitieus bedrijf 
- Veel ruimte voor eigen initiatieven 
- Een prima salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden 
- Een goed bereikbare werklocatie in Barneveld 
- Personeelskorting op onze volledige collectie 

 
Interesse? 
Past deze functie perfect bij jou? Dan ontvangen we graag je c.v. en motivatiebrief via 
vacatures@meubelpartner.nl t.a.v. Dhr. W. van Huis. 
 
Om wederzijdse teleurstelling te voorkomen, vragen we je alleen te reageren als je volledig in het beschreven 
profiel past. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


