
VACATURE
De Heide Smid is een bedrijf met vestigingen in 
Halle en Duiven. We hebben ons gespecialiseerd 
in de verkoop en het plaatsen van haarden en 
kachels, duurzame verwarming, rookkanalen en 
schouwen. Alles wordt in eigen beheer 
geïnstalleerd. 

Tevens hebben we een schoorsteenveegteam. 
In Halle leveren wij daarnaast een groot 
assortiment tuin- en parkmachines, 
woonaccessoires en is deze vestiging voorzien van 
een werkplaats en magazijn. Kijk voor meer 
informatie op www.heidesmid.nl

Verkoopmedewerker en
Junior Verkoopmedewerker m/v (40 uur)
Op zoek naar een vlammende uitdaging? Ben je creatief, heb je affiniteit met 

de bouw, techniek, interieurdesign, vuur en vind je het leuk om met mensen om te gaan? 
Dan ben jij diegene die we zoeken!

Jouw functie:
Als fulltime junior verkoopmedewerker en verkoopmedewerker spreek jij onze klanten aan, 
geeft hen een warm welkom en helpt hen in de zoektocht naar zijn of haar droomhaard. 
Je begeleidt ze door het gehele proces van verkoop tot het maken van een ontwerp en geeft de 
klant het beste en mooiste resultaat in hun woonsituatie.
Wat heb jij ons te bieden:
• Je bent leergierig
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding
• Zelfstandige, efficiënte, flexibele, enthousiaste werkhouding
• Passie voor vuur
• Je weet een klant aan jouw te binden
• Verkooptalent
• Werken op zaterdag
Wat bieden wij jou:
• Een uitdagende en veelzijdige functie voor een langere periode
• Een branche gerelateerde opleiding
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met leuke collega’s
• Een salaris passend bij je functie en ervaring

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur jouw schriftelijke sollicatie naar:

De Heide Smid B.V.
t.a.v. de heer J. Groot Zevert
Halle-Heideweg 16, 7025 CL Halle

of mail deze naar:
j.grootzevert@heidesmid.nl
Bel voor info: 0314-631741

www.heidesmid.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kom werken bij het warmste bedrijf van de 
Achterhoek!


