Sieraden zijn tastbare herinneringen. Ze markeren belangrijke momenten in het leven. Als symbolen
die ons bepalen bij wat voor ons kostbaar is, verdienen ze alle aandacht, net als de mensen die ze
kopen.

De sieraden van Ooms worden door steeds meer klanten gewaardeerd. Vanwege de toenemende
werkzaamheden willen wij ons team versterken met een medewerker voor de volgende functie.

Verkoopadviseur
Wat je gaat doen
Als verkoopadviseur lever jij een bijdrage aan de bijzondere momenten van onze klanten. Dat doe jij
door klanten gastvrij te ontvangen en ze te begeleiden in hun keuze voor het sieraad dat bij ze past.
De tevreden klant staat voor jou als een stip op de horizon en je bent bereid net dat beetje extra te
doen. Zolang als dat nodig is, zal Ooms zal je trainen en begeleiden. Het hele team staat voor je
klaar. We bieden je dus alle ruimte om bij ons het vak te leren. Je werkt ook op zaterdagen. Bij
voorkeur fulltime.
Wat wij voor jou doen
Wij zijn volop in ontwikkeling en willen doorgroeien naar de nummer 1 aanbieder van exclusieve en
eigengemaakte sieraden in de regio. Dit doen we als team. Uiteindelijk zal iedereen hiervan de
vruchten plukken. We gaan er samen iets heel moois van maken. Ooms biedt een uitstekend salaris
en daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wie jij bent
Ervaring is een pre maar geen vereiste. In het laatste geval willen we bij jou wel potentieel zien. Je
bent gastvrij en wordt blij van een gelukkige klant. Uiteindelijk groei jij door naar een adviserende rol
waarin je met de klant mee op reis gaat. Daarom ben je leergierig en wil je niets liever dan het
geleerde omzetten in concreet en gedegen advies. Je bent ook een teamspeler omdat Ooms een
familiebedrijf is en iedereen samenwerkt aan het gemeenschappelijke doel: voor elke klant het juiste
sieraad. Je hebt minimaal MBO of HAVO.
Over ons
Juwelier Goudsmid Ooms is al 30 jaar een begrip op de Brabantse Wal. Ooms verkoopt exclusieve
sieraden en zet zelf steen en edelmetaal in vuur en vlam om in eigen atelier elegante en eigenzinnige
sieraden te creëren.
Het woord is aan jou
Stuur je cv en motivatiebrief naar solliciteren@juwelierooms.nl. Als we er het juiste gevoel bij
krijgen, vragen we je bij ons op de koffie en gaan we samen praten.

