
Vacature verkoopmedewerker (20-24 uur) 
TDC Leeuwarden

Wie zijn wij?
TDC is al meer dan 30 jaar een begrip in Leeuwarden voor huishoudelijke apparaten, witgoed en de 
daarbij behorende onderdelen en accessoires. TDC  biedt een enorm assortiment op het gebied 
van huishoudelijk apparatuur, witgoed, electra en lampen. Wij zijn een winkel die gelooft in 
duurzaamheid van producten. Dit betekent kwaliteit en service voor een goede prijs.

In 2016 is een grootse verbouwing afgerond en hebben we inbouwapparatuur en gedegen apparaten 
en kookaccessoires voor enthousiaste thuiskoks aan ons assortiment toegevoegd. Ook is de afdeling 
voor inbouwapparaten en koel- en wasmachines vernieuwd met een eigen winkelingang. Deze ingang
maakt dat het assortiment gescheiden wordt van de andere kant van de winkel en heeft een eigen 
look en feel. Tevens is letterlijk in het hart van de zaak een keuken neergezet. 

Zie jij jezelf de hoogwaardige producten van TDC in onze keuken verkopen?!!

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime verkoper/verkoopster. Je bent bij TDC 
verantwoordelijk voor de verkoop van:

 Kook accessoires; pannen, messen, weegschalen, keukengerei
 Kookapparaten: keukenmachines, sapcentrifuges, etc.
 Inbouwapparaten: koelkasten, vaatwassers etc.
 Vrijstaande witgoed apparaten; Wassen, Drogen & Koelen
  Accessoires; Verlichtingsbronnen, stekers, snoer, ontkalkers etc.

Naast de verkoop behoort tot je takenpakket:

 Bijvullen en ordenen van de schappen
 Schoonmaak van de winkel
 Plaatsen van bestellingen

Eisen:
- Affiniteit met techniek en koken/kookproducten
- Flexibel
- Oog voor detail 
- Houd van orde en structuur brengen en houden
- Commerciële denker met lef
- Kan goed aansluiting vinden bij de klant
- Ervaring in de retail (niet noodzakelijk)
- Friese taal machtig
- MBO werk- en denk niveau

Wat bieden wij:
Aantal uur: 20-24 uur
Contractduur: jaarcontract
Werktijden/dagen: Winkeltijden, ook op zaterdag 
Cao: de Cao Elektrische Detailhandel is van toepassing
Salaris: van €1197,60 tot max. €1914,50 bij full-time dienstverband 



Heb jij affiniteit met koken en techniek? En de kwaliteiten om onze nieuwe productenlijn op de kaart 
te zetten? Vind je het leuk om ons grote assortiment te structuren en bij te houden?  Voel jij je prettig
in een klein team met een informele sfeer? Ben jij flexibel en heb je commercieel lef? Dan zien wij 
jouw cv, voorzien van foto, met een motivatie graag voor 1 Maart tegemoet! 

Adres: TDC Leeuwarden
Voorstreek 52-54 8911 JR Leeuwarden
emailadres: sjoerdpieter@tdc.frl 

contactpersoon: SP Koelmans
www.tdc.fr

http://www.tdc.fr/
mailto:sjoerdpieter@tdc.frl

