
Blijvende drukte en enorme groei zorgen ervoor dat wij per direct 2 
extra mensen in ons team kunnen gebruiken, op verschillende vlakken:

1. Technisch
Is sleutelen je passie en beschik je over een paar goede handen? In een gezellige drukke 
werkomgeving met kwalitatief geschoolde monteurs onderhouden en monteren we alle 
soorten fietsen en fitnessapparatuur, tevens heb je (mogelijk) ook actief klantencontact 
aan onze ruime verkoopbalies.
  
2. Commercieel
Ga je graag met klanten om in mooi verzorgde showroom en heb je een commercieel 
denkvermogen, dan krijg je bij ons alle ruimte om fietsen, fitnessapparatuur, fiets- en 
regenkleding en onderdelen + accessoires te verkopen! Intern verzorgen wij dat je 
wordt voorzien van de juiste informatie zodat jij je ding kan doen.

+ Ben je zowel technisch als commercieel? Des te beter! Dan krijg je bij ons alle 
ruimte om je technische kennis te combineren met je commerciële vaardigheden.

www.fi etsenfi tness.nl

Ben jij enthousiast geworden naar aanleiding van deze 
vacature(s) en zoek je een uitdaging in een dynamische 
branche? Stuur een mailtje naar marten@fietsenfitness.nl 
en wij nodigen je uit voor een gesprek.

Wat bieden wij jou? 
- Een marktconform salaris;
-  24 vakantiedagen op basis van een volledige werkweek;
- Korting op producten uit het assortiment;
- Reiskostenvergoeding boven de 5 km;
-  De mogelijkheid tot het bijwonen van productpresentaties en trainingen;
- Een leuke en dynamische werkomgeving;
-  Groeimogelijkheden en ruimte voor het inbrengen van ideeën.

Wat vragen we van jou?
-  Je bent een volledige werkweek, van dinsdag tot en met zaterdag, beschikbaar;
- Je hebt een MBO denkniveau;
- Je hebt een technische achtergrond;
- Je bent in het bezit van een rijbewijs;
- Je bent proactief en klantvriendelijk;
-  Je bent in staat om snel te kunnen schakelen en bent stressbestendig.

Ben jij
TECHNISCH en/of
COMMERCIEEL?

Dan 
zoeken 
wij jou!
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