
VACATURE: 
Verkoopmedewerker (M/V) 

zaterdag 

      
Smeets loopcomfort actief in Zuid Nederland 

Onze missie is: mensen in alle vrijheid helpen bewegen en sporten 
 
De schoenwinkel 
Onze schoenwinkel is gelegen in onze hoofdvestiging in Sittard. De inrichting van de 
winkel is ruimtelijk en warm met een ambachtelijke touch. In onze schoenwinkel 
worden modieuze dames en heren schoenen verkocht. Ook kan men bij ons terecht 
voor wandel- en veiligheidsschoenen. Veel schoenen beschikken over een losse 
voetbedden, deze zijn makkelijk te vervangen voor steunzolen mocht dat wenselijk 
zijn. Daar de schoenwinkel nauw samenwerkt met onze afdelingen orthopedie en 
reparatie, is het bij ons ook mogelijk om maatwerk uit te laten voeren aan de 
schoenen. Ook de samenwerking met de podotherapeut en medisch pedicure 
vormen een belangrijke aanvulling op onze diensten. 
Smeets loopcomfort onderscheidt zich door het geven van goed voet/schoen advies 
en vakmanschap.  
 
Het bedrijf 
Als hulpmiddelenleverancier dragen wij, sinds 1906, bij aan de gezondheid en 
welvaart in Zuid-Nederland. Wij ontwikkelen en produceren volledig op maat 
vervaardigde (sport)producten die het lichaam ondersteunen, veelal in samenwerking 
met de Limburgse ziekenhuizen, (sport)medische- en zorginstellingen.  U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan: orthopedische schoenen, korsetten, pro- en orthesen, 
braces, scheenbeschermers op maat, (sport)schoenaanpassingen, (sport)steunzolen 
etc. Daarnaast kan men bij ons ook terecht voor:  voetdrukmeting, 
gangbeeldanalyse, blessurepreventie.  Kortom, voor elke vraag op het gebied van: 
voeten , schoenen, bewegen en sport kan men bij ons terecht.  
 
Ons hoofdvestiging is gelegen in Sittard. Smeets loopcomfort werd in 2013 bekroond 
met het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar onze internetsite: www.loopcomfort.nl 
 
 
De functie 
De verkoopmedewerker werkt: 
 

• In Sittard, Lissabonlaan 10 (retail/hoofdkantoor) 

• Op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Het heeft onze voorkeur als je ook op 
andere dagen inzetbaar bent  ter vervanging van collega’s bij verlof of 
verzuim.  

 
Na een korte inwerkperiode zullen je taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Het correct en zelfstandig afhandelen van de verkoophandelingen 

• Voorlichting geven aan bezoekers/klanten eventueel met doorverwijzing naar 
Smeets orthopedie en/of samenwerkende partners (oa medisch pedicure, 
podotherapeut). 

http://www.loopcomfort.nl/


• Zorgen voor orde en netheid in en rondom de winkel (incl. lichte 
schoonmaakwerkzaamheden). 

• Voorraadbeheer: bijvullen van producten, inventariseren en communiceren 
van voorraden zodat er van elk artikel voldoende keuze is i.o. met 
afdelingshoofd. 

• Diverse lichte administratieve handelingen, zoals oa. maken van baliefacturen.  
 
Het profiel 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Passie voor voeten en/of schoenen. Bij voorkeur, minimaal 1 jaar aantoonbare 
verkoopervaring liefst in schoenen en/of hulpmiddelenbranche en kennis van 
kassasystemen. 

• Goede sociale en contactuele eigenschappen: klantvriendelijk, geduldig, 
professioneel, beschaafd, betrouwbaar, positief correct en tactisch optreden. 

• Goede kennis van Nederlandse taal en bij voorkeur ook dialect en basis Engels 
en Duits kunnen spreken.  

• Goede automatiseringskennis, ervaring met Windows en Microsoft Office 
(Outlook). 

• Om kunnen gaan met werkdruk: snel en accuraat kunnen werken en prioriteiten 
kunnen stellen. 

• Motivatie en zelfstandig kunnen werken zijn voor u vanzelfsprekende kenmerken. 

• Goed verzorgd uiterlijk. 
 
De salaris- en arbeidsvoorwaarden 

• Interne opleiding 

• Een veelzijdige en uitdagende parttime functie met toekomst perspectieven 

• Goede werksfeer 

• Marktconform salaris  

• Salaris- en Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor de schoendetailhandel  
 
Sollicitatie  
Jij kunt je motivatiebrief en CV sturen naar het e-mail adres: info@loopcomfort.nl 
(t.a.v. mevr. E. König). Alvast bedankt! 
 
 

mailto:info@loopcomfort.nl

