
Wonen / Badkamers / Keukens / Bouwmaterialen / Doe-het-zelf / Buiten

zoekt jou!
Kom werken bij het leukste bouw- en woonwarenhuis

Woning
stoffeerders
Ben jij die creatieve 
alleskunner die onze 
klanten thuis blij maakt 
met een nieuwe vloer of 
raamdecoratie?

Als allround woningstoffeerder ben 

je van alle markten thuis. Je kent de 

technieken en bent een specialist 

in het leggen van alle mogelijke 

vloerbedekking. Ook het plaatsen van 

zonwering en raamdecoratie behoort 

tot je taken. Ter plekke bedenk je 

oplossingen voor problemen en je 

zoekt naar alternatieve mogelijkheden 

in afwijkende situaties. Je bent 

representatief en klantvriendelijk. 

Goede service en eerlijk advies staan 

bij jou hoog in het vaandel. 

Verkoop
specialisten
Voor verschillende 
afdelingen zoeken wij 
ervaren verkoopspecialisten. 

Als verkoopspecialist word jij hét 

gezicht van Boer Staphorst. Je geeft 

onze klanten passend advies, je doet 

je werk met zichtbaar plezier en met 

een enorme dosis gastvrijheid. Goede 

service, eerlijk advies en tevreden 

klanten, dat vind jij belangrijk! Je krijgt 

een uitdagende functie waarbij de 

werkzaamheden heel divers zijn en 

geen dag hetzelfde is.

Ervaren monteurs 
badkamer/keuken
Kunnen jouw handen maken 
wat jouw ogen zien en zet jij 
de wensen van onze klanten 
om in een schitterend 
eindresultaat? 

Als ervaren monteur word jij het 

gezicht van ons montagebedrijf Kin & 

Boer Multimontage. Je bent flexibel en 

kunt op locatie oplossingen bedenken 

voor maatwerk en specifieke wensen 

van onze klanten. Goede service, 

eerlijk advies en tevreden klanten, dat 

vind jij belangrijk. Samen met de klant 

en onze verkoopspecialisten streef jij 

een optimaal resultaat na.

boer-staphorst.nl/vacatures

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk voor de volledige omschrijving van de functies op

Specialist
bouwmaterialen
Maak jij het verschil om onze 
afdeling Bouwmaterialen 
verder te ontwikkelen tot 
bouwspeciaalzaak?

Als specialist bouwmaterialen word jij 

hét aanspreekpunt voor onze zakelijke 

en particuliere klanten op onze afdeling 

BPG bouwmaterialen. Je bent op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen 

in de bouw en kunt deze vertalen naar 

ons winkelbeleid en de wensen van 

onze klanten. Je werkt nauwkeurig en 

netjes, want naast je adviserende rol 

heb je ook de verantwoording over het 

magazijn en het buitenterrein.

reageren kan tot 
woensdag 10 oktober

Je hebt je diploma van het voortgezet onderwijs op zak. 

Eigenlijk wil je aan het werk, maar je vindt dat je nog niet bent uitgeleerd… 

Wij verwelkomen graag enthousiaste collega’s die het vak van woningstoffeerder, verkoper of 

zonweringmonteur willen leren van één van onze specialisten. Je gaat direct aan het werk en 

één dag per week naar school. Trouwens, je opleiding wordt door ons betaald! :-)

Werken 
& 

leren?


