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Wij zijn per direct op zoek naar een
Enthousiaste verkoopmedewerker - 32-38 uur (M/V)

Wat ga je doen?
Als allround verkoopmedewerker adviseer je klanten over onze producten en bied je ze een uitstekende service. Je helpt 
klanten met het aankoopproces en vertaalt hun wensen naar het beste product. Met je enthousiasme en klantvriendelijkheid 
zorg je samen met je collega’s voor een fantastische winkelsfeer.

Verantwoordelijk voor:
• Verkopen, adviseren en het bieden van een uitstekende klantvriendelijke service
• Klantwensen uitstekend te vertalen naar het beste product
• Een nette winkel en zorgt voor een prettige winkelsfeer
• Het leveren van hoge service en kwaliteit
• Het geven van productdemonstraties aan klanten
• Dat iedere klant onze winkel tevreden verlaat

Wij vragen
• Je hebt minimaal MBO werk- denkniveau
• Ervaring in een soortgelijke functie
• Affiniteit en interesse in de elektronicamarkt
• Je bent communicatief, klantgericht en enthousiast
• Je bent flexibel beschikbaar (koopavonden, in het weekend en tijdens feestdagen)

Wij bieden
• Een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Een goede werksfeer waar je je snel thuis zult voelen
• Doorgroeimogelijkheden d.m.v. cursussen en trainingen
• Bezoek aan vakbeurzen en shows waarbij je alle nieuwe producten en technieken als eerste te zien krijgt
• De mogelijkheid om producten tegen inkoopsprijs te aan te schaffen

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?  
Twijfel dan niet en stuur je CV naar: menno@epmensonides.nl

WIJ ZOEKEN EEN 
VERKOOPMEDEWERKER (M/V)
Kom werken bij dé elektronica-  
specialist van Friesland

EP:Mensonides is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak van 
Friesland sinds 1978. Met de grootste belevingswinkel in Harlingen en winkels in 
Bolsward en Sneek. EP:Mensonides beschikt over een team van experts die de 

consument graag adviseert op het gebied van beeld, witgoed, geluid en klein 
huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.


