
Is slaap jouw droomjob? Heb je een passie voor ergonomie, meubelen en 
wonen? Ben jij die creatieve  en commerciële verkoper die zichzelf continu 

wil kunnen focussen op klanten? Wij zijn op zoek naar een Verkoper -
Slaapspecialist. (m/v). Kom jij het Woonboulevard team versterken? 
 
Woonboulevard heeft met de vier top-interieurwinkels, De Olifant, Xooon, Henders & Hazel en 
Auping Store alles in huis om op 10.000 vierkante meter de klanten gastvrij te ontvangen, te 
inspireren en te verrassen. Dat doen we iedere dag opnieuw in een volledig vernieuwde toonzaal 
met toonaangevende meubelcollecties, en met gedreven medewerkers die er een succes van willen 
maken.  

De functie: 
Als slaapspecialist ben jij het visitekaartje van onze winkel en ben jij continu bezig met het adviseren  
van onze klanten bij de keuze van hun slaapcomfort. Je werkt zeer klantgericht en je houdt steeds 
focus op resultaten. Je spreekt proactief alle klanten aan die onze winkel bezoeken en gaat met hen 
in gesprek om hun behoefte te inventariseren. Vervolgens zorg jij voor een advies op maat en kom je 
tot een aantrekkelijke offerte. Uiteraard creëer jij een prettige en persoonlijke sfeer en ben je een 
enthousiaste en professionele gesprekspartner. Je brengt je passie voor slaap, ergonomie, meubelen 
en creativiteit over op de klant. 
 
Uiteindelijk zorgt jouw aanpak ervoor dat je bezoekers om weet te zetten in klanten en jouw 
verkoopgesprekken resulteren in mooie, getekende orders. Je bezorgt jouw klanten een goed gevoel 
en zorgt er voor dat ze naar huis gaan met een glimlach op hun gezicht. Daarenboven verschaf je hen 
een goede nachtrust dat resulteert in een energieke dag. 
 
Op zaterdag werken vind je  geen probleem, want je weet dat je op weekenddagen extra kan scoren! 
Het behalen van commerciële doelen geeft je dan ook een kick. Je geniet dan ook op zondag en 
maandag van je vrije dagen. 

Profiel kandidaat: 
Jij bent een sfeermaker en klantenman/vrouw pur sang. Uiteraard heb je goede communicatieve 
vaardigheden en ben je sociaal en contactueel sterk. Jij hebt affiniteit en/of kennis van slaapcomfort,  
ergonomie, interieur, lifestyle en decoratie. Je werkt graag in een omgeving waarbij je collega’s rond 
je hebt.   
Je hebt een commerciële achtergrond. Een relevant diploma in een commerciële richting versterkt je 
kandidatuur, maar is absoluut niet bepalend. Ervaring in de slaapbranche is een pré. 
Het werken op zaterdag vormt voor jou geen belemmering. 

Wij bieden: 
Bij Woonboulevard krijg je een job boordevol uitdaging en variatie in het dagelijks werk. 
We bieden daarbij opleidingen en ondersteuning aan. 
Een aantrekkelijk salaris 
Goede werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn. 
Personeelskortingen in al onze winkels. 
 

Interesse? Reageer dan. 



Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande criteria? Solliciteer dan en stuur ons je cv en 
motivatie door naar Sabine@woon-boulevard.be. Neem voor vragen contact op met Sabine 
Pynebrouck op het nummer 059/70 78 23  


