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Bedrijfsprofiel WoonWijzerWinkel  
De WoonWijzerWinkel Rivierenland is dé ontmoetingsplek voor 
partijen die naar duurzaam bouwen streven. Als onafhankelijke 
partij zijn wij de schakel tussen vraag en aanbod op het gebied 
van verduurzaming van woningen in Nederland.  
 
In de unieke expositieruimte van liefst 650 m2 tonen onze producenten en leveranciers (ruim 150), 
koplopers in de bouw, hun innovatieve duurzame oplossingen, concepten en systemen. We 
informeren en inspireren. Daarbij biedt de combinatie van innovatie en duurzaamheid volop 
mogelijkheden voor het organiseren van uiteenlopende evenementen en rondleidingen in onze hal.   
 
Deze WoonWijzerWinkel is gevestigd in het Smart Technology Experience Centre. Onderwijs, 
overheid, ondernemers en ondernemende inwoners bundelen hun krachten voor onafhankelijk 
advies en opleidingen voor de energietransitie.   
 

Ben jij onze Ondernemende Vestigingsmanager (32-40 uur) 
 
Functieomschrijving  
Je bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer van onze deelnemers (met name regionale 
leveranciers en installateurs). Je hebt de dagelijkse leiding over de WoonWijzerWinkel en begeleidt 
en coacht het team. Verder voer je alle werkzaamheden uit die nodig zijn om de WoonWijzerWinkel 
in deze omgeving tot een succes te maken. 
 
Waar bestaat je werk uit 

• Met een frisse blik, veel energie en handige handjes meebouwen aan de nieuwe organisatie; 

• Marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden, commerciële kansen zien en benutten; 

• Volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid; 

• Opvolgen van leads die door middel van marketingactiviteiten die zijn gegenereerd; 

• Aanspreekpunt voor onze relaties en daarbij weet je hen aan je te binden; 

• Verantwoordelijk voor het uitbreiden van het klantportfolio door middel van het werven van 
nieuwe deelnemers. Je weet hen ervan te overtuigen dat zij, door zich aan te sluiten bij de 
WoonWijzerWinkel Rivierenland, nieuwe leads zullen genereren en dat zij tevens hun 
product/dienst kunnen showen in onze unieke showroom met duizenden bezoekers per jaar;   

• Klanten (in de winkel en bij evenementen) voorzien van advies op het gebied van duurzaam 
wonen; 

• Het beantwoorden van telefonische vragen en mails.  
 
Wat breng je mee  

• Relevante commerciële en/of technische ervaring op HBO niveau; 

• indien nodig, inzetbaarheid in het weekend  

• het bezit van rijbewijs B  
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Wat je kan  

• Affiniteit met duurzaamheid is een voorwaarde;   

• Je beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschift;   

• Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken;   

• Relevante commerciële werkervaring;   

• Je bent een echte netwerker, een vlotte spreker met goede communicatieve vaardigheden;   

• Je bent resultaatgericht, proactief en stressbestendig;  

• je hebt geen moeite om te schakelen tussen taken;  

• Je denkt in kansen, werkt oplossingsgericht en nauwkeurig; 

• Je denkt graag mee met de klant en je zet je kennis om in begrijpelijke taal;  
 
Wat wij bieden  
Een baan bij een nieuwe en startende organisatie in Rivierenland met gezellige collega’s in een klein 
team. Gelukkig is dat niet het enige, als Vestigingsmanager mag je ook rekenen op: 
• Mogelijkheden om te leren en te groeien; 

• Een nieuwe veelzijdige functie die je je helemaal eigen kunt maken;  

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring  

• Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat; 
• Een tijdelijke functie (32-40 uur) met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Help jij ons mee bouwen aan een duurzame toekomst?   
Dan is deze dynamische functie binnen een sterk groeiende organisatie met veel 
ontwikkelingsmogelijkheden de perfecte uitdaging voor jou! Neem dan vandaag nog contact met 
Pamela op via pamela@woonwijzerwinkel.nl of bel 0344 - 747000  
 
Solliciteren?  
We ontvangen je reactie met korte motivatie en cv graag zo spoedig mogelijk. Mail je reactie naar 
ace.personeelsservices@gmail.com .  
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