
	 	
 
Verkoper / Showroommanager bij marktleider in leuke niche markt! 
 
Gevarieerd werk met leuke producten in een snel groeiende markt! 
 
Heb je ervaring in de sales en ben je toe aan een tweede stap in je carrière?  
Kom werken bij de grootste Waterpijp speciaalzaak van Nederland en solliciteer direct. 
 
Premium Hookahs 
 
Premium-Hookahs is een snel groeiend bedrijf in een wel heel speciale markt. Ja je leest het goed, wij 
handelen in waterpijpen. Waterpijpen en accessoires in meer dan 1000 verschillende soorten 
modellen, vormen kleuren en types. De meeste met de hand gemaakt door ambachtslieden uit 
bijvoorbeeld Egypte of Turkije. Na het importeren van deze prachtig gedetailleerde ambachtelijke 
producten, aan shisha lounges en particuliere klanten via onze webwinkel en showroom (Rijswijk / 
Den Haag). Door de explosieve groei in deze markt en ons bedrijf hebben we ruimte gekregen voor 
iemand die zich volledig wil gaan richten op de sales activiteiten in onze showroom en buiten onze 
showroom. 
 
Werk & taken 
 
Binnen de afdeling Sales zoeken wij een verkoper / winkelmanager met ten minste 2 jaar sales 
ervaring. Alle verkopen via de telefoon of via onze showroom vallen onder jouw verantwoordelijkheid. 
Je wordt verantwoordelijk de beoogde doelstellingen te behalen op het gebied van orderbedrag en 
omzet. Daarnaast zorg je voor klantbehoud en klantbeheer. Je bent actief in zowel een B2C markt 
(Waterpijp rokers) alsmede in de B2B markt (Shisha lounges en tabakswinkels). Behalve de 
operationele taken, heb je ook de mogelijkheden om je eigen projecten en acties te bepalen om zo de 
omzet en marktaandeel te vergroten. Je krijgt hier alle ruimte voor en je beheert de afdeling sales 
volledig alleen! De rest van het team focust zich namelijk op de webwinkel, klantenservice, marketing 
en de logistiek. De groei van jouw verkoopresultaten belonen we d.m.v. een bonus systeem!  
 
Ben jij een echte verkoper die sterk in zijn / haar schoenen staat en de uitdaging en kansen in deze 
markt ziet, solliciteer dan direct. Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime verkoper. Ook hebben wij 
plaats voor een parttime verkoper, of stagiaire verkoper. Dit is een wat flexibelere functie en deze 
werk plekken hebben wij al vanaf 6 uur beschikbaar.  
 
Andere dagelijkse taken binnen het sales bestaan uit: 

• Het coördineren en uitvoeren van verkoop en accountplannen. 
• Het voorbereiden en houden van verkoopgesprekken via telefoon, email en met name 

verkoop in onze showroom. 
• Acquireren van klanten / bestellingen, meedenken met klanten en advies uitbrengen. 
• Aftersales uitvoeren. 
• Beheren van de groothandel telefoon en groothandel e-mail. 
• Showroom beheer. 
• Onderhandelen en promotieactiviteiten beheren. 
• Relaties en partnerships beheren. 

Verantwoordelijkheden en doelstellingen: 

• Werving nieuwe klanten d.m.v. acquisitie (Met name warme acquisitie). 
• Bestedingsbedrag op niveau houden. 
• Je omzet per klantgroep. 
• Afzet belangrijke productgroepen. 



	 	
• Verkoop stilstaande voorraad. 
• Bevordering van cross, up en deep -selling. 
• Werken volgens vaste processen en procedures. 

Verwachtingen 
 
We verwachten dat je gemotiveerd bent en over onderstaande kwaliteiten beschikt: 

• Gestructureerd te werk kunnen gaan. 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Betrouwbaar en verantwoordelijk. 
• Proactieve werkhouding. 
• Goed om kunnen gaan met scherp onderhandellende klanten. 
• Creatieve oplossingen kunnen bedenken wanneer klanten een korting verdienen. 
• Hoge dosis zelfstandigheid & creativiteit. 
• Onze klanten verwachten meer een laagdrempelige benadering. 
• Hard-selling kunnen toepassen. 
• Representatieve uitstraling. 
• Communicatief sterk. 
• Stevig in de schoenen staan (Onze klanten zijn vaak stevige onderhandelaars). 
• Commercieel inzicht. 
• Goed overzicht kunnen houden. 
• De behoeftes van de klant goed kunnen analyseren. 
• Kennis van het product is niet nodig. Je krijgt hierin een training.  

Ons kantoor is gevestigd in Rijswijk (industrieterrein plaspoelpolder. Met openbaar vervoer op 10 
minuten afstand van Den Haag centrum en 10 minuten vanaf Delft.). 
 
We bieden jou 

• Zelfstandige omgeving waar je volledig de verantwoording hebt over de offline omzet. Indien 
de showroom in orde is, is er zelfs mogelijkheid tot buitendienst werkzaamheden. Denk hierbij 
aan het bezoeken van Shisha lounges. 

• Vrijheid en ruimte om zelfstandig te kunnen werken. (Je beheert de showroom alleen). 
• Elke dag gratis lunch, eten en drinken uit onze keuken. 
• Informele werksfeer. 
• Snelgroeiend bedrijf met mogelijkheden om snel mee te groeien met het bedrijf. 
• Vrijheid om zelf je vakantiedagen te bepalen. 
• Leuk product om mee te werken. 
• Je werkt vooral met vaste klanten en doet vrijwel geen koude acquisitie. 
• Een modaal salaris €1750 - €2500. 
• Bonussysteem bovenop salaris. 

We nodigen je graag uit om te solliciteren! We horen graag waarom je voor Premium-Hookahs wilt 
werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. En uiteraard ontvangen we graag jouw 
CV. 
 
Het gaat dus om een fulltime arbeidsplaats. Ook hebben wij plaats voor een parttime verkoper, of 
stagiaire verkoper. Dit is een wat flexibelere functie en deze werk plekken hebben wij al vanaf 6 uur 
beschikbaar. 
	
Bekijk	ook	ons	Youtube	kanaal	om	een	indruk	te	krijgen	van	de	producten	die	wij	verkopen	


