
Ben je gebeten door het interieur-virus? Haal je energie en heb je plezier bij 
het inspireren van de klant bij het inrichten van hun nieuwe interieur? Is het 
optimaal helpen van de klant voor jou een echte passie? Ben jij die creatieve  
en commerciële verkoper die zichzelf continu wil kunnen focussen op 

klanten? Wij zijn op zoek naar een Verkoper - interieuradviseur 
voor WOONBOULEVARD (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. We love to surprise you! 

Wij zoeken: 
Een sterke verkoper - interieuradviseur die bij Woonboulevard het visitekaartje van onze winkel is.  
Iemand die gebeten is door het meubel-virus en met passie en creativiteit onze klanten kan 
informeren en inspireren.  
 
Wij zoeken iemand die zeer klantgericht is en steeds de focus houdt op resultaten. Iemand die de 
klanten die onze winkel bezoeken, proactief aanspreekt en met hen in gesprek gaat om hun behoefte 
te inventariseren om vervolgens advies op maat te geven en op die manier tot een aantrekkelijke 
offerte te komen. 
 
Iemand die het professioneel aanpakt en ervoor zorgt dat de verkoopgesprekken resulteren in mooie 
getekende orders waarbij de klanten een goed gevoel hebben zodat ze naar huis gaan met een 
glimlach op hun gezicht.  
 
Twee op de drie zondagen werken mag geen probleem zijn, want dat zijn dé dagen waarop er kan 
gescoord worden en waarbij het behalen van de commerciële doelen een kick geeft.  

Jij bent: 
Jij bent een sfeermaker en klantenman/vrouw pur sang. Als ervaren verkoper weet jij precies op de 
behoefte van de klant in te spelen en streef jij naar het beste resultaat.  
 
Jij benut als enthousiaste verkoopmedewerker elke kans die je ziet door: 

• Klanten onvoorwaardelijk te helpen en de verwachtingen daarin te overtreffen 

• Je op te stellen als een enthousiaste en professionele gesprekspartner 

• Klantgesprekken om te zetten naar mooie getekende offertes 
 
Je bent gebeten door het meubel-virus en inspireert graag anderen. 
 
Je werkt graag in een omgeving waarbij je collega’s rond je hebt. 
 
Het werken op weekenddagen vormt voor jou geen belemmering. 

Wij zijn; 
Woonboulevard en werken met een 20-tal collega’s, die elke dag vol passie en enthousiasme de klant 
een fijne klantbeleving geven. En geloof me, dit zorgt voor een leuke samenhorigheid.  



 
Onze mensen maken het verschil. Daarom krijg je; 

• Een job boordevol uitdaging en variatie in het dagelijks werk. 

• Een aantrekkelijk salaris, passend bij je kennis en kunnen  

• Heel wat opleidingen en ondersteuning  

• Personeelskortingen in al onze winkels. 
 

Interesse? Laat van je horen en solliciteer! 
Stuur je CV en motivatiebrief door naar Sabine@woon-boulevard.be. Heb je vragen? Bel dan naar 
Sabine Pynebrouck op het nummer 059/70 78 23  
Ook als blijkt dat we elkaar in deze rol niet vinden, dan nemen wij één jaar lang jouw kandidatuur op 
in onze werfreserve . 

 
 


