
Commercieel medewerker m/v 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Doehetbudget.nl. Dankzij onze unieke en moderne formule (hoge kwaliteit en uitstekende service tegen een 
ongekend scherpe prijs) groeien wij snel. Zo openen we naast onze webwinkel doehetbudget.nl op korte termijn een 
grotere showroom in Alkmaar.  
 
Wie zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een commerciële duizendpoot die net zo enthousiast wordt van goede, mooie en zeer 
voordelige raamdecoratie als wij. Een creatieve en klantgerichte collega die er graag aan bijdraagt dat de bezoekers 
van onze nieuwe showroom uitstekend worden geholpen en tevreden naar huis gaan met één van onze producten. 
De commercieel medewerker die wij zoeken ziet het als een mooie uitdaging om hiervoor een breed scala aan sales- 
en marketing gerichte werkzaamheden uit te voeren.  
 
Wat ga je doen? 

 Onze potentiële klanten zijn op zoek naar informatie; jij informeert en adviseert mensen over onze 
raamdecoratie. 

 Je doet dit in onze showroom, per e-mail, telefoon en via WhatsApp. 
 Je inspireert mogelijke klanten door samen met je collega’s dagelijks aansprekende content op Facebook, 

Instagram en Pinterest te plaatsen. 
 We hebben bijna 2000 positieve reviews! Jij helpt ons ruim voorbij dit mooie aantal en nodigt klanten uit om 

een review achter te laten op onze website.   
 Raamdecoratie op maat, van hoge kwaliteit én tot 70% goedkoper dan in de winkel? Dat moeten de mensen 

weten. Jij draagt hieraan bij door acties te bedenken om de bekendheid van doehetbudget.nl verder te 
vergroten. 

 Je plaatst (in teamverband) de orders van klanten die onze webwinkel of showroom hebben bezocht. Ook 
verzend je onze kleurstalen. 

 Wij vinden service belangrijk. Jij helpt mensen uitstekend in de showroom én na de verkoop (aftersales).  
 
Wie ben jij? 

 Je hebt affiniteit met interieur en raamdecoratie. 
 Je bent bekend met orderverwerking en administratie. 
 Je bent 3 tot 5 dagen in de week beschikbaar. 
 Je hebt gevoel voor commercie en wilt hier graag over meedenken.  
 Je weet de weg op social media.  
 Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in Nederlands en Engels.  
 Je hebt een positieve instelling en de energie om samen met ons het succes van doehetbudget.nl verder uit 

te bouwen.  
 En… idealiter heb je ook ervaring met het adviseren van consumenten op het gebied van woninginrichting - 

dit is een pré.  
 
Wij bieden je:  

 Een goed en marktconform salaris. 
 Een fijne werkomgeving met gedreven en leuke collega’s.  
 Een heel weekend om ons te missen (want je werkt alleen doordeweeks).  
 Verantwoordelijkheid en volop ruimte om mee te denken op het gebied van sales, marketing en onze 

organisatie zelf. 
 
Wil je bij ons werken?  
Fijn! We ontvangen graag je motivatie en CV met pasfoto via richard@doehetbudget.nl. 


