
 

 
 

Wij zoeken een 

ALLROUND VERKOPER  
MET ADMIN. SKILLS (M/V/X) 

30-32U/WEEK 
 

Kapellestraat 5, Oostende 
 

 

OVER ONS. 
 

Jan Maes is een familiebedrijf dat sinds 1966 actief is in de uurwerk- en juweliersbranche. De passie voor 
uurwerken en juwelen wordt al 4 generaties lang doorgegeven. Aan waarden zoals klantvriendelijkheid en expertise 
wordt bij Jan Maes veel waarde gehecht.  
Jan Maes profileert zich als familiejuwelier en wil bij elke belangrijke mijlpaal van de klant aanwezig zijn, zoals 
geboorte, verloving, huwelijk, Moederdag, …  
Jan Maes is uitgegroeid tot een organisatie bestaande uit 40 medewerkers, werkzaam in één van onze 5 filialen 
(drie in Sint-Niklaas, één in Wijnegem en één in Oostende), het administratief centrum in Temse, en een webshop in 
volle expansie.  
 
Voor onze Jan Maes juwelierszaak te Oostende (Kapellestraat 5) zijn we op zoek naar een allround toffe 
verkoopmedewerker met administratieve skills. 
 
JOBOMSCHRIJVING 
 

Je gaat samen met de klant op zoek naar een uurwerk of juweel dat echt bij hem of haar past. Je geeft eerlijk advies 
en neemt daar je tijd voor. Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van herstellingen en bestellingen van 
klanten. Je zorgt mee voor een harmonieuze en verfijnde presentatie van de juwelen en uurwerken in de etalage.  
Je krijgt opleiding op de werkvloer over de producten en diensten die Jan Maes aanbiedt, zodat je zelf een expert 
wordt in het vak en de klant goed kan begeleiden. Je komt terecht in een leuk team met warme oprechte collega’s.  
 
 
JOUW PROFIEL  
 

✓ Je hebt een uitgesproken passie voor juwelen en uurwerken dat je kan laten voelen aan onze klanten. 
✓ Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid is je tweede natuur. Je wil klanten oprecht verder helpen en het 

juiste advies verlenen. 
✓ Je hebt administratieve skills en je kan vlot overweg met basis computerprogramma’s. 
✓ Je hebt oog voor detail en bent positief ingesteld 
✓ Je bent een teamspeler. 
✓ Ervaring in de sector of in de verkoop van luxeproducten is een plus, maar niet vereist.  
✓ Flexibele werkuren schrikken je niet af (ma-vr 10-18u, zat tot 18.30, zon 13-18)  

 
ONS AANBOD 
 

✓ Een gevarieerde job in een groeiend en dynamisch familiebedrijf, open voor vernieuwing en initiatieven. 
✓ Praktijkgerichte opleidingen op de werkvloer. 
✓ Werken in een positieve omgeving waar de klant en service centraal staan. 
✓ Een marktconform loonpakket in functie van ervaring en opgebouwde (commerciële) skills en extralegale 

voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, … 
✓ Een contract van bepaalde duur van 6 maand met verlenging bij goede evaluatie 
 

 
Wil jij graag deel uitmaken van de Jan Maes-familie?  
 
Stuur je cv en motivatiebrief dan door naar hr@janmaes.be  t.a.v. Mieke De Ryck. 
Indien je bijkomende info wenst : bel gerust op het nummer 03/778.18.72 
 
 
 

mailto:hr@janmaes.be


 
SELECTIEPROCEDURE. 
 

1. screening cv 
2. telefonische screening 
3. gesprek met winkel- en regioverantwoordelijke 
4. gesprek met zaakvoerder 

 

Je kandidatuur wordt vertrouwelijk en snel behandeld. 
Wij engageren ons om je op de hoogte te houden van jouw status in de selectieprocedure. 
 
 
 


