
 
INTERSPORT is de sportspeciaalzaak voor iedereen die zich graag fit voelt en plezier aan sport beleeft. Onze INTERSPORT 
winkel aan de Gedempte Haven in Roden biedt een ruim assortiment aan topmerken, uitstekende service- en 
garantievoorwaarden en is bij uitstek de specialist in o.a. voetbal, fitness, training, running, wandelen, zwemmen, indoor 
en hockey. Bovendien hebben we een ruime collectie fashion en vrijetijdskleding. Wij hebben vestigingen in Roden, 
Heerenveen en Sneek. 
 

 
Voor de locatie RODEN zijn we per 1 april op zoek naar een gemotiveerde en gedreven  

VERKOOPMEDEWERK(ST)ER ( 30 – 36 uur) 

 
Als verkoper ben jij het gezicht van de winkel. Jij adviseert de klanten bij het nemen van hun beslissingen en zorgt dat je goed 
op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sportwereld. Jij weet dit uitstekend over te brengen op onze 
klanten. Je bent een topverkoper in hart en nieren en hebt een gezonde dosis enthousiasme. Heb jij, net als wij, een passie 
voor verkopen en ben jij het visitekaartje voor onze winkel? Kom dan ons enthousiaste team versterken! 
 
We zijn op zoek naar: 

• Iemand met verkooptalent 

• Een flexibele en positief ingestelde kandidaat 

• Iemand die geen moeite heeft met initiatief nemen 

• Een representatieve verkoopmedewerker met sterke communicatieve vaardigheden, zowel richting klant als naar 
collega’s 

• Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel  

• Iemand die affiniteit heeft met sport 
 
Functie-eisen: 

• Ervaring en kennis in de branche 

• Service en klantgericht 

• Sociaalvaardig 

• Flexibele instelling en hands-on mentaliteit 

• Passie voor sport 

• 4 tot 5 dagen beschikbaar (zaterdag is een must) 
 
Wij bieden jou: 

• een uitdagende baan 

• een collegiaal team 

• marktconform salaris 

• interne opleidingen 

• personeelskorting 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Inlichtingen: 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en zou jij graag meer willen weten over deze vacature? Neem dan contact op met 
Jurrien Smeets, Verkoopleider Intersport Superstore Roden, telefoonnummer 06 23 23 44 32. 

 
Sollicitatie: 
Ben jij een gemotiveerde teamplayer en klantgericht? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV met pasfoto naar: Intersport 
Superstore Roden, t.a.v. Jurrien Smeets p/a Gedempte Haven 3, 9301 LN, Roden of mail naar: 
jurriensmeets@intersportroden.nl t.a.v. Jurrien Smeets. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


