
 
 

 
 
 
 
Heb jij als verkoopadviseur de nodige technische achtergrond? Dan is verkoopadviseur bij J&B Wouters Haarden 
en Kachels misschien wel wat voor jou. Je zit er tenslotte bij ons altijd warmpjes bij.  
Op dit moment hebben wij een stevige groei ambitie die wij willen combineren met nieuwe collega’s. Daarom zijn 
wij per direct op zoek naar een ambitieuze verkoopadviseur! 
 

Verkoopadviseur haarden en kachels  | Hoofddorp | 32 uur 
Als verkoopadviseur bij J&B Wouters verkoop je een breed assortiment van haarden en kachels. 

 
 

Hoe ziet jouw dag eruit.  

Volgens jouw agenda heb je een aantal afspraken staan met 

klanten die interesse hebben in een haard of kachel. Na een uiterst 

warm onthaal, voorzien van een kopje koffie, geef jij onze klanten 
passend advies over de mogelijkheden van de gewenste haard of 
kachel. Hierna ga je samen met het team aan de slag met het 
ontwerpen en het financiële voorstel voor deze klant. Dit 
bespreek jij met de klant waarna je vervolgens het hele proces 
van uitvoering in gang zet. Uiteraard volg je dit op de voet. Jij bent 

tenslotte het aanspreekpunt van de klant. Een breed en 

gevarieerd takenpakket dus. Wat betekent dat je goed moet 
kunnen luisteren, netjes in de omgang bent en in staat bent om 
met de klant mee te denken.  
 

 

Wat heb je nodig om bij J&B Wouters te werken? 
• Je bent een warme persoonlijkheid, representatief, sociaal en klantvriendelijk. 

• Je hebt gevoel voor stijl en interieur. 

• Je bent commercieel en communicatief sterk maar kan ook goed luisteren. 
• Je vindt het leuk om klanten te begeleiden in het gehele proces van aankoop tot oplevering. 
• Je hebt technisch inhoudelijke kennis (bouwkunde  of installatie techniek). 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Werkervaring in de interieur of haarden branche is een pré. 
• Je hebt een minimale afgeronde MBO opleiding. 
 
Werken bij J&B Wouters betekent voor jou… 
• Een inwerkperiode waarna jij alles weet over haarden en kachels. 

• Een afwisselende en uitdagende functie in een informele sfeer en prettig team. 

• Werken aan mooie projecten. 

• Een salaris dat past bij je kennis en ervaring. 

• CAO volgens metaal en techniek. 

• Vierdaagse werkweek. 

• Werkdagen in overleg waarbij je regelmatig op zaterdag werkt. 
 
Kom jij ons team versterken? 
Word jij enthousiast van deze vacature, dan zien wij jouw reactie via een email aan bianca@jbwouters.nl graag 

tegemoet! Meer weten? Kijk op www.jbwouters.nl 
 
Over ons 
J&B Wouters is een echt familiebedrijf.  Johan en Bianca zijn broer en zus die samen het bedrijf runnen, 
gespecialiseerd in huis en haard. Je kunt bij J&B Wouters terecht om jouw droomhuis te laten realiseren. Al 
generaties lang is Wouters een begrip in aannemersland. Niet alleen voor een ontwerp, advies en realisatie van jouw 
droomwoning. Maar ook voor een prachtige haard; de finishing touch in ieder huis. 
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