
Woonadviseur (MBO niv. 4) 

Maak jij samen met onze gasten van hun huis een échte thuis en wil jij ze inspireren met de 

woonkeuzes én de inrichting van hun nieuwe woning? Dan is deze functie iets voor jou! 

De bekroning van jouw woning! In onze showroom kun je terecht voor zowel losse producten als 

voor complete ruimtes in je woning. Bekijk onder meer onze tegels, laminaat, PVC (visgraat), grind & 

giet vloeren, sanitair, sfeerhaarden, verlichting, deuren, traprenovaties en nog veel meer…Bij Arslan 

Wonen vind je deskundig advies, uitstekende service en eerlijke scherpe prijzen. Laat je inspireren tot 

het vinden van de producten waar je elke dag van zult genieten. 

De functie van woonadviseur is een baan waar je écht kunt bijdrage aan de realisatie (woon)dromen. 

Kortom; werk waarbij jij het verschil kunt maken.  

Functieomschrijving 

Wie zijn wij?  

Ontzorgt jouw gehele verbouwing! Dat is onze kracht en ons doel. 

Arslan Wonen en Arslan Aannemersbedrijf zijn onderdeel van een groter geheel en werken heel 

nauw samen. Arslan Aannemersbedrijf is een totaalaannemer wat zich heeft gespecialiseerd in 

complete high-end verbouwingen. Wij staan klaar om de meest uiteenlopen lopende wensen van 

onze gasten te realiseren.  Dat doen we met behulp van persoonlijke begeleiding door vakkundige 

specialisten.  

En, niet onbelangrijk; Arslan Wonen biedt unieke producten en diensten op het gebied van onder 

meer keukens, sanitair, tegelwerk, binnendeuren, wand, vloer- en trapafwerking en meer.  

Kortom: Alles om van een nieuw huis een échte thuis te maken.  

Kijk op www.arslanaannemersbedrijf.nl en www.arslanwonen.nl voor meer informatie. 

Wat ga je doen?  

Als woonadviseur ben jij hét aanspreekpunt voor onze gasten. Jij begeleidt en adviseert hen in het 

gehele proces van offerte aanvraag tot oplevering van hun eigen huis. Bij de eerste kennismaking 

met je klant weet jij als geen ander binnen no-time een klik met hen te vinden, zodat je ze kunt 

inspireren bij het creëren van hun thuis. Tijdens persoonlijke gesprekken in onze showroom ontdek 

je hun woonwensen en weet je wensen te achterhalen waarvan ze zelf het bestaan niet wisten! 

Competenties als inlevingsvermogen, luisteren en doorvragen, zijn jou op het lijf geschreven. Je kunt 

inschatten in hoeverre bepaalde wensen haalbaar zijn, bijvoorbeeld of het mogelijk is om een wand 

te verplaatsen of indeling te veranderen. Elk project is anders en dat maakt jouw werk enorm divers 

en leuk! 

Belangrijk is dat de gasten hun woonwensen samenstellen binnen de geboden opties uit ons 

concept; hierin ligt ook jouw toegevoegde waarde als woonadviseur. Overbodig om te noemen dat 

ook jouw commercieel vermogen scherp moet zijn.  

Overige taken en verantwoordelijkheden: 

- Offertes opstellen en gemaakte afspraken duidelijk noteren.

- Afstemmen met de uitvoerende projectmanagers of de woonwens van de klant (technisch)

haalbaar is.

- Keuzes van de klant verwerken in het systeem en vastleggen;

- Gewenste en juiste producten duidelijk noteren en doorgeven aan de inkoper voor tijdige

bestelling.

http://www.arslanaannemersbedrijf.nl/
http://www.arslanwonen.nl/


- Van start verkoop tot oplevering van de woning onderhoud je contact met gasten.

Als woonadviseur bij Arslan Wonen vervul je een veelzijdige en uitdagende functie waarin jij de 

gasten écht gelukkig maakt met hun nieuwe woning en de inrichting hiervan! Je maakt deel uit van 

een team van circa 10 collega woonadviseurs en werkt vanuit ons kantoor in Rotterdam. 

Wie zoeken wij?  

Wij zoeken iemand die de gast een premium beleving meegeeft. Onze ambities reiken ver en je moet 

dus veel in huis hebben om mee te gaan. Daarnaast heb je:  

- Minimaal een mbo- niveau 4 diploma, aangevuld met een commerciële werkervaring

- Minimaal 32 uur beschikbaar, ook in de weekenden en koopavonden.

- Goede proactieve communicatieve vaardigheden; je bent een ster in luisteren, doorvragen,

adviseren en meebewegen.

- Samenwerkingsvermogen: met jouw proactieve houding ben je een aanvulling op het gehele

team.

Wat bieden wij? 

Uiteraard hebben wij jou ook veel te bieden. Een plek binnen Arslan Wonen waar je met creativiteit, 

enthousiasme en resultaatgerichtheid veel kunt bereiken: 

- Een aantrekkelijke salaris op basis van leeftijd en werkervaring.

- Een aantrekkelijke individuele prestatiebeloning.

- Reiskosten vergoeding.

- Goede werksfeer waarbinnen teamwork, transparantie en open communicatie van groot

belang zijn.

- Een inspirerende werkomgeving in ons showroom.

- De persoonlijkheid van een snelgroeiende middelgroot bedrijf.

Interesse?   

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met S. Uslu-Iktu. 

Bereikbaar via 06-38594209 of per mail via sanur@arslanwonen.nl

mailto:sales@arslanwonen.nl

