
Wil jij werken in de (h)eerlijkste woonwinkel van Rotterdam?  

VACATURE  
Verkoopadviseur Van Binnen, natuurlijk wonen & slapen 

24-32 uur p/wk.  

We bieden een afwisselende functie in een klein hecht team waarbij initiatief en zelfstandigheid 
belangrijk zijn. Waar je kansen ziet grijp je ze aan. Oprechte aandacht voor onze klanten staat 
voorop waarbij je jouw enthousiasme voor onze producten op een inspirerende wijze kunt 
overbrengen. Heb je naast commerciële vaardigheden ook nog andere skills zoals een oog voor 
styling, social media/E-commerce of vind je het juist leuker om mee te helpen tijdens het 
inmeten/afleveren/monteren? Wij geloven in het benutten en uitbouwen van jouw talenten.


Naast het adviseren van onze producten zul je ook verantwoordelijk worden voor één of meerdere 
productgroepen binnen ons assortiment. Hierin kun jij je ontwikkelen tot een echte specialist en 
jouw collega’s voorzien van de laatste informatie en ontwikkelingen. Zo delen we als team onze 
kennis met elkaar, onderhouden we warme contacten met onze leveranciers en zijn we altijd op 
zoek naar innovatie. Duurzaamheid is bij ons geen modewoord maar na meer dan 25 jaar binnen 
winkelcentrum De Groene Passage onze tweede natuur ;-) 


Ons assortiment bestaat uit producten die een eerlijk verhaal te vertellen hebben. Zo vind je in 
onze winkel een uitgebreide collectie aan massief houten meubelen gemaakt met ambacht en 
vakmanschap. Bedden van duurzame en natuurlijke materialen met een ergonomisch 
verantwoord comfort. Een grote afdeling met bijzondere, vaak handgeweven gordijnstoffen en een 
ruime keuze aan prachtige woonaccessoires/cadeaus.  

FUNCTIEPROFIEL

- Je hebt minimaal een MBO opleiding en/of ervaring in de woninginrichting

- Rijbewijs B is een pré

- Affiniteit met milieuvriendelijke producten is gewenst

- Bij voorkeur ben je ook inzetbaar tijdens de montage en bezorging van onze meubelen en 

bedsystemen

- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

- Inzetbaar 24-32 uur per week, werkdagen in overleg 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO wonen 


Ben je geïnteresseerd? Mail dan voor 27 september je CV met motivatie en pasfoto naar      
Anne-Mieke Christianen: vanbinnennatuurlijkwonen@gmail.com

Wil je meer weten? Neem dan telefonisch contact op via 06 46711899


Meer informatie over ons vind je ook op onze website www.vanbinnen.com 
Van Binnen is onderdeel van Fairtrade winkelcentrum ‘De Groene Passage’ in Rotterdam 
www.degroenepassage.nl


Van Binnen, natuurlijk wonen & slapen

Mariniersweg 1, 3011 NB Rotterdam


