
 

 
 

Wij zoeken een 

FLEXIJOB VERKOOP  
MET ADMIN. SKILLS (M/V/X) 

zaterdagen 
 

Waasland Shopping 
 
 

 

OVER ONS. 
 
Al sinds 1966 combineren we bij Jan Maes traditie en knowhow in de uurwerk- en juweliersbranche.  
De passie voor uurwerken, juwelen en fashion in al zijn facetten wordt al 4 generaties lang doorgegeven.  
Doorheen de jaren is Jan Maes uitgegroeid tot een organisatie bestaande uit 30 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 Sint-Niklaas (Waasland Shopping) zijn we op zoek naar een Flexijob voor de 
verkoop met administratieve skills  (m/v/x). 
 
 
 
JE TAKEN. 
 

✓ Verkoop: samen met de klant ga je op zoek naar wat echt bij hem of haar past. Je geeft eerlijk advies en 
neemt daar je tijd voor. Een zekere dosis mensenkennis is hier op zijn plaats. 

✓ Productkennis: je krijgt de nodige opleiding on the floor, en je krijg ook de kans om jezelf verder bij te 
schaven door de productinformatie en e-learnings die ter beschikking zijn.   

✓ Administratie: tijdens de opleidingen leer je het kassasyteem aan en ben je vervolgens in de mogelijkheid 
om verkopen, her- en bestellingen te boeken in de kassa. Door je commerciële ingesteldheid zorg je mee 
voor het aanleggen van een (langdurig) klantenbestand. 

 
 
JOUW PROFIEL. 
 

✓ Je hebt een uitgesproken passie voor juwelen en uurwerken dat je kan laten voelen aan onze klanten. 
✓ Je hebt gevoel voor mode en harmonie om de etalages vorm te geven. 
✓ 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 bent een teamspeler. 
✓ Ervaring in de sector of in de verkoop van luxeproducten is mooi meegenomen. 
✓ Flexibele werkuren schrikken je niet af (Waasland Shopping ma-zat 10-20u, vr tot 21u) en je bent 

beschikbaar op zaterdagen. 
 
 
 
 



 
 
 
GEVRAAGDE COMPETENTIES. 
 
Klant – en servicegericht – verfijnd, oog voor detail – positivisme – commercieel inzicht – administratieve skills - 
teamspeler. 
 
 
 
WIJ BIEDEN. 
 

✓ De kans om in een leuk team mee te draaien. 
✓ Een goede begeleiding en opleiding als nieuwkomer. 
✓ Werken in een positieve omgeving waar de klant en service centraal staan. 
✓ Een leuke job met toffe, ervaren collega’s, met aanvulling van de uurroosters voornamelijk voor de 

avondshifts (tot 20u of 21u op vrijdag) 
 

 
 
BEDRIJFSCULTUUR. 
 
Jan Maes is een familiebedrijf waar er plaats is voor authenticiteit en ruimte is voor initiatief.  
De 30 medewerkers delen vooral klant – en servicegerichtheid, loyaliteit, doe-mentaliteit, positivisme en nemen 
allemaal graag verantwoordelijkheid in het team. 
Dat is het Maes-DNA! 
 
 
Heb jij ook het Maes-DNA in je bloed, en herken je jezelf in de omschreven taakinhoud, competenties en waarden? 
 
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 
 
 
 
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. 
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