
 

Vacature verkoper (24-40 uur) 

Sta jij in de startblokken om onze klanten met het beste advies op weg te 

helpen voor veel fietsplezier? Elke dag werken met A-merk fietsen? Wil je 

onderdeel zijn van een enthousiast team en sta je graag klanten te woord voor 

een nieuwe fiets, schaatsen of skeelers? Kom dan eens langs voor een 

rondleiding door ons moderne winkel in Stiens. 

Over ons 

Het familiebedrijf Haijma Stiens is al ruim 40 jaar een gevestigde naam in de regio. Klanten 

uit de wijde omgeving weten ons te vinden voor een sterk aanbod fietsen, schaatsen, 

skeelers en witgoed. We onderscheiden ons door de beste service en persoonlijk contact. 

Voor het bedrijfsonderdeel Bike Totaal Haijma zoeken we een nieuwe collega die het 

verkoopteam komt versterken. 

Functieprofiel 

In deze (fulltime) job ben je onderdeel van ons verkoopteam. Je werkzaamheden zijn heel 

afwisselend en bestaan uit verkopen van fietsen, schaatsen, skeelers en alle accessoires die 

erbij horen. Als het druk is spring je als vanzelfsprekend even bij op een andere afdeling. 

Bijvoorbeeld voor het aannemen van reparaties of het beheer van de website. Ons team 

heeft veel ervaring en neemt je met plezier mee in alle werkzaamheden. Voor de nieuwste 

ontwikkelingen nemen we je mee op cursus om jezelf te blijven ontwikkelen. 

Wat vragen we van je?  

• Liefhebber van fietsen, schaatsen en/ of skeeleren; 

• Klant- en servicegericht, net als onze winkel; 

• Gezonde teamspirit en het karakter van een aanpakker; 

• Woonachtig in de regio Stiens. 

Wat heeft Bike Totaal Haijma jou te bieden? 

• Uren in overleg (dinsdag t/m zaterdag); 

• Een goed lopende winkel met een breed assortiment topmerken; 

• Functieprofiel afgestemd op jouw ambities en mogelijkheden; 

• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 

• Salaris conform cao, vakantiegeld en natuurlijk een fiets van de zaak. 

Kom jij ons team versterken? 

Herken jij jezelf in deze profielschets? Maak dan nu meteen je interesse kenbaar door je CV 

en motivatiebrief te mailen naar administratie@haijmastiens.nl. Heb je vragen, leg ze dan 

voor aan Niels Haijma op 06 20 48 00 19. 
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