
 

 

Steltman Juwelier zoekt een leergierige collega met positieve zin, talent voor verkopen en een 

dienstverlenende instelling. Iemand die graag representatief voor de dag komt, goed kan 

samenwerken en beschikt over goede communicatieve en commerciële vaardigheden. Herken jij 

jezelf hierin en ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging? Dan is Steltman op zoek naar jou!  

 

Verkoopmedewerker 

FT/38 uur (minimaal 32 uur) 

Vaste werkdagen dinsdag tot en met zaterdag  

 

Wie zijn wij 

Steltman Juwelier is opgericht in 1917 en gevestigd aan de gezellige ‘Plaats’ in Den Haag. Wij 

verkopen, ontwerpen, vervaardigen, repareren en restaureren hoogwaardige juwelen en zilver en 

beschikken over een inpandig atelier. Onze passie voor kleuredelstenen en diamant is terug te zien 

in onze collecties. Ook kan men bij ons terecht voor het laten taxeren van juwelen. Kwaliteit, 

service en expertise staan bij Steltman hoog in het vaandel. Naast onze in eigen huis vervaardigde 

Steltman juwelenlijn, zijn wij vertegenwoordigers van de internationale merken Pomellato, Ole 

Lynggaard Copenhagen, Seaman Schepps, Isabelle FA en Mattioli. De tweede vestiging, Steltman 

Watches, is gespecialiseerd in mechanische horloges en is op een paar meter afstand van Steltman 

Juwelier gelegen.  

 

Het Steltman team 

Een hecht team van goudsmeden, verkoopmedewerkers, boekhouders, after-sales, office- en 

eventmanagers bouwt onder leiding van shopmanagers en directie dagelijks aan de toekomst van 

Steltman. De mentaliteit van al onze medewerkers is hands-on. Verkopen we het ene moment een 

kostbaar juweel, het andere moment overleggen we met de goudsmeden over een reparatie, 

regelen we de postpakketten of serveren we koffie aan de klant. Dankzij ons mooie product, de 

veelzijdigheid van het werken bij Steltman én de goede werksfeer, zijn vrijwel al onze 

medewerkers al meerdere jaren bij Steltman werkzaam.  

 

Wat zoeken wij  

Alles begint bij het gastvrij ontvangen van onze klanten en jouw kennis over onze collecties. Bij 

Steltman verwacht de klant expertise en kwaliteit. Wij verwachten dan ook dat de nieuwe 

medewerker beschikt over enige kennis van het juweliersvak of tenminste bereid is, en het in zich 

heeft, om in de praktijk zoveel mogelijk kennis te vergaren. Door het absorberen van informatie, 

jezelf inlezen in de materie en zelfstudie. Je bent bij Steltman nooit uitgeleerd. Als 

verkoopmedewerker ben je niet alleen het visitekaartje van de winkel, je voert ook alle 

administratieve werkzaamheden die horen bij een reparatie of verkoop zelfstandig uit. Je schrijft 

digitaal orders en reparaties in en werkt secuur. Jij adviseert de klant en begeleid het 

aankoopproces van a tot z. Hiervoor onderhoud je contact met jouw klanten, leveranciers en 

goudsmeden. Het aanschaffen van een juweel gaat veelal op basis emotie en je wilt dat de klant de 

koop ervaart als een beleving, hiervoor haal jij al jouw kennis en sociale vaardigheden uit de kast.  

Wat vragen wij: 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau;  

• Een commerciële, sociale en dienstverlenende instelling; 

• Teamspirit; 

• Flexibiliteit en stressbestendigheid; 

• Een hart voor het juweliersvak, leergierigheid en inzet;  

• Vloeiend Nederlands (ABN) in woord en geschrift; 

• Goede kennis van de Engelse taal. 

 

Wat bieden wij: 

• Een veelzijdige baan in een dynamische werkomgeving; 

• Een unieke kans om te werken met juwelen uit het hoge segment en om nog meer te leren 
over het juweliersvak; 

• Een mooie werkplek in het historisch hart van Den Haag; 

• Deel uitmaken van een leuk en hecht team; 

• Een salaris op basis van leeftijd en ervaring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO 
Fashion, Sport & Lifestyle. 

 
Interesse? 
Stuur dan jouw cv naar juwelier@steltman.nl t.a.v. Isabel Veeren en vergeet niet te motiveren 
waarom je graag bij Steltman zou willen werken en waarom juist jij de geschikte kandidaat zou 
kunnen zijn. 

mailto:juwelier@steltman.nl

