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STRAF SHOWROOMGEWELD 
GEZOCHT.

Onze toonzaalbende heeft extra kracht nodig... fors geweld ! ... 
dus we zijn heel erg op zoek naar een nieuwe collega!

Een collega in de verkoop, maar eigenlijk ook voor zoveel meer.
Noem het een designer, noem het een adviseur, een planner of een verkoper.
Noem hem of haar een ‘starter’ of een doorwinterde ziel,... geef het zoveel verschillende titels,
maar...

Wij zoeken eigenlijk iemand die niet persé met de allerstrafste diploma’s rondfladdert,... 
màg zeker, uiteraard!.. 
maar wij weten dat er soms ook wel eens een stevige drive en pakken pit tevoorschijn komen 
wanneer iemand kansen krijgt, ziet, grijpt.. en mee onderneemt.

Onze superheld(in) heeft vooral zìn, 
zìn in een stevige, creatieve, pittige dagtaak vol uitdagingen, gekende & nieuwe mensen, 
‘àltijd-anders’-gesprekken, 
maar vooral iemand die een fijn & hecht team wenst, met een aparte, flamboyante spirit!
Iemand die weet dat het soms werken en soms lachen is, 
soms serieus en soms weer eens wat losser is, 
misschien al eens een minder dagje heeft maar daarna ook weer vooruit schiét, 
soms denkt, 
soms doet,
maar het méést van al vooral zin heeft in werken!

Wat doen wij ?
Wij zijn groothandel in badkamers & technieken. 
Klinkt niet al te sexy, hip, of spannend, .. weten we, ... maar wij maken dat er wel van!

Wij hebben een showroom,... een altijd levende, evoluerende, creatieve en drukke showroom 
waar we heel trots op zijn. Wij verkopen aan installatiebedrijven, loodgieters, bouwbedrijven, 
aannemers, architecten, .. kortom, aan de professionelen.
Wij verzorgen hun projecten, we ontvangen hun klanten en begeleiden, helpen en volgen hun 
keuzes op... op een manier waarin we ons vooral en absoluut willen onderscheiden.
Uiteraard kiest dus hùn eindklant zelf uit hoe die i-dé-àle Joossens-badkamer of installatie er zal 
uitzien,... en daar kom jij tevoorschijn!

Wat wordt jouw uitdaging ?
Jij ontvangt klanten in de showroom , denkt mee, .. je schetst, je kent je producten, je 
adviseert.. je inspireert en je legt je inzicht en kennis op tafel, .. je giet het geheel in een over-
zicht voor de klant en alles past technisch, maar ook esthetisch, uiteraard met of zonder hulp 
van je collega’s en elk hun specialiteiten.
Uiteraard werk je met de nodige bagage en ‘know-how’,  die je reeds hebt verworven 
of door ons zal krijgen door een gedegen opleiding “from scratch to master”
maar je leest het tussen de lijnen:

Onze straffe superheld is een duizenpoot die stipt kan werken, vol pit
met een geode portie gezond inzicht.



Wat zoeken wij nu écht in onze nieuwe collega ?
Je ontvangt je klanten  en je geeft ze vanaf het eerste moment een heel welkom gevoel,
je bent ‘mensenmens’.
Je hebt de uitstraling die bij de kwalitatieve onderneming als Joossens past.
Je maakt je de persoonlijke, maar professionele ‘spirit’ van ons bedrijf eigen.
Je kan je inleven in smaken, budgetten, vragen en wensen.
Je werkt, na één of meerdere gesprekken met de klant, een ‘à la Carte‘ offerte uit die je verder 
opvolgt. Projecten, planning,... het hoort er allemaal bij,... 
Oh,... én je sales radar ziet opportuniteiten als ze voorbij komen.
Je bent op zoek naar een uitdaging waar volgende waarden centraal staan:
een constant evoluerende werkplek, 
opleidingen, die je verder vervolmaken,
beurzen (nationaal en internationaal), 
events,
...
Je kan de verkoop inschatten zoals die soms is en je bent in staat om daardoor je uren flexibel 
in te vullen.
Je bent stressbestendig, relativerend 
Je kan en wìl verantwoordelijk & zelfstandig werken.
Zaterdagwerk past in je leven, met uiteraard in ruil een vrije dag in de week.
...en tussen ons gezegd,:
De boodschappen gaan vlotter op een weekdag, voor klusjes zit je nog in je ‘flow’, de meeste 
zonnige dagen vallen al-tijd in de week, je hebt plaats op de terrasjes, 
.. maar ‘t is vooral zalig om vrij te zijn wanneer iedereen aan’t werk is. 

Check onze checklist hierna.. gewoon voor jezelf (maar ook voor ons) en als je die 10 vinkjes 
kan aankruisen bén jij absoluut onze witte raaf, 
onze superheld(in) en onze gezochte duizendpoot!

Even belangrijk - wat kunnen wij voor onze superheld(in) zijn ?
Wij zijn een hecht team met een ‘floor-even’ en open structuur. 
Het bedrijf werd gebouwd en wordt constant verbeterd, ingericht, overdacht en geduwd door 
het team waarin naar iédereen wordt geluisterd, .. er wordt rekening gehouden met jou, 
met je leven, je gezin en met wie jij bent.
We voorzien een flinke verloning, aangepast en wat jij kan en doet, en een pak extralegale 
voordelen.
Het is een creatieve werkplek en een inspirerende dagelijkse habitat waar je altijd 
kan doorgroeien als je dat wil én kàn..

Check nog even vlug de checklist en als je je hier àllemaal & helemaal in kan vinden, zien wij 
heel graag een motivatie en cv verschijnen en kunnen we
elkaar misschien wel ‘live’ ontmoeten’.

Stuur je cv naar Elke en/of Pieter:
Elke Puyenbroeck, ep@joossens.be
Pieter Van Isterdael, pvi@joossens.be
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SHOWROOM-SUPERHELD 
CHECKLIST.
BY

De checklists, je kent ze, je gebruikt ze bij alle belangrijke keuzes,.. 
denk maar aan de keuze van je lief en je droomhuis of -appartement.
Waarom zo je ze dan niet mìnstens gebruiken voor de keuze van je nieuwe job.
Om vooraf “kort maar krachtig” af te toetsen, vermijden we voor elkaar die 
ongemakkelijke gesprekken waarin we snel voelen dat we elkaars ‘match’ niet zijn.

Als je doodeerlijk en overtuigend 10 vinkjes voor jezelf kan zetten, 
dan zijn moeten we elkaar waarschijnlijk wel eens ‘live’ ontmoeten:

Ik ben een individualist maar ik besef ook dat een team sàmen nodig is om 
een bedrijf te duwen.

Als ik 10 minuten voor het einde van de werkdag merk dat deze zal 
uitlopen, ziet vooral de klant geen krimp. Het hoort gewoon bij mijn job.

Voor mij is het belangrijk dat ik in een team terecht kom met een hechte 
band, ... een deel van mijn leven is mijn werk.

Als ik me smijt voor een job, wil ik ook dat daar van het bedrijf uit 
appreciatie getoond wordt en dat het gezien wordt.

Als ik het niet weet, laat ik niet los tot ik het beet heb.

Ingesteldheid, capaciteit & persoonlijkheid doen iemand in een loopbaan 
meer doen groeien dan enkel het hebben van diploma’s.

Ik ben voorstander van een floor-even bedrijfscultuur.

Als ik met een grote vrijheid werk, doet me dat béter presteren ipv de ‘zen’ 
op te zoeken. Ik functioneer beter met een vrijheid, waarbij uiteraard een 
stevige dosis maturiteit en verantwoordelijkheid hoort.

Als superheld zou ik het eigenlijk best goed doen, kortom ik geloof in 
mezelf en in mijn capaciteiten.

Zelf bij een baaldag, kan ik me focussen op m’n werk, 
en zo m’n gedachten verzetten.


