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Als verkoopmedewerker ben jij het visitekaartje van onze winkel. Heb jij kennis van tuin & park 
machines? Dan maken wij heel graag kennis met jou! Voor onze vestiging in Broekland zijn wij op zoek 
naar een 

Verkoopmedewerker 
(winkel broekland 40 uur per week) 

Wat ga je doen? 

Je bent een verkoper in hart en nieren. In deze functie creëer je een prettige en persoonlijke sfeer in onze 
winkel en ben je voor onze klanten een enthousiaste en professionele gesprekspartner. Klanten komen 
bij jou voor advies op maat en in de winkel voor uitleg.  

Verder ben je verantwoordelijk voor: 

 Het telefonisch te woord staan van onze klanten; 
 Het doen van bestellingen en de verwerking daarvan; 
 Het boeken en afrekenen van artikelen 

Wie zijn wij? 

Bruggeman Mechanisatie B.V. Afdeling Tuin&Park is een professioneel Tuin & Park bedrijf met twee 
vestigingen in de provincie Overijssel (Broekland en Lemele). We zijn exclusief dealer van hoogwaardige 
merken zoals: Toro, Dibo, Stiga, EGO, Eliet, Makita, Sabo etc.  

Wat bieden we jou? 

 Een goed salaris dat past bij jouw kennis en achtergrond; 
 Een baan in een organisatie met korte communicatielijnen; 
 Een informele werksfeer in een team waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn; 
 Een leuk team en een trotse organisatie waar men passie heeft voor de producten en voor wat 

men doet.  
 

Wij vragen 

Onze klanten staan voor jou centraal. Je bent sociaal vaardig en hebt goede communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast ben je nauwkeurig in je werk.  

Verder beschik je over:  

 Een afgeronde MBO opleiding; 
 Computer- en kassaervaring is een pré; 
 Je bent flexibel; 
 Je bent niet zomaar uit het veld te slaan wanneer er meerdere werkzaamheden tegelijk 

op je af komen.   
 

Interesse? 

We zien graag jouw motivatiebrief en CV tegemoet! Wil je meer weten? Neem gerust contact op met 
Mark Horstman bel met 0570-531035 of mail: administratie@bmb-bruggeman.nl 


