
 
 

Verkoopmedewerk(st)er / goudsmid 

 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een verkoopmedewerk(st)er / goudsmid. 

In de 49 jaar dat ons familiebedrijf bestaat, hebben wij ons weten te onderscheiden tot de meest veelzijdige en 

bijzondere juwelier van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in voornamelijk oude en antieke sieraden, 

ondersteund door kunstvoorwerpen en thema’s. Ons doel is dan ook om te focussen op beleving. De door ons 

gekozen (onderscheidende) benaming: SENGERS-JUWELEN, KUNST EN ANTIEK past ons dan ook veel beter. 

 

Met passie, gedrevenheid en enthousiasme staan we altijd klaar om onze klanten te voorzien van een passend 

advies. 

Wij zijn op zoek naar personen met veel passie en interesse, die mensen kunnen ondersteunen bij de smaak die 

bij hen past. 

 

Functie eisen: 

● Je hebt minimaal 5 jaar verkoopervaring of ruime ervaring als goudsmid 

● Ervaring in de juweliersbranche 

● Je hebt bij voorkeur een vakopleiding afgerond (diploma behaald) 

● Je hebt kennis/affiniteit met (antieke)sieraden, antiek en cultuur (kunst en geschiedenis) 

● Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

● Representatief 

● Klantvriendelijk 

● Zelfstandig kunnen werken 

● Een flinke dosis enthousiasme 

● Leergierig 

● Je bent 12 – 15 uur per week beschikbaar 

 

Onze voorkeur gaat uit naar diegene die zich in bovenstaande kan vinden en liefst ook afgestudeerd als 

edelsmid(se). 

Voorlopig gaat het om oproepbasis, maar wel (bij gebleken geschiktheid) met een vast contract in het 

vooruitzicht en voor enkele dagen in de week, waarbij opgemerkt dat we relaxte openingstijden hebben (van 

11.00 - 1700 uur). 

 

Herken je jezelf in bovenstaande en lijkt het je leuk om bij ons te werken, stuur dan een bericht met je sollicitatie, 

cv en pasfoto naar onderstaand adres. 

 

Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet. 

Sengers | Juwelen, kunst en antiek 

Taxateur sinds 1972 

 

info@juweliersengersdordrecht.nl  

Voorstraat 389, 3311 CT Dordrecht 

078-613 92 20 
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