
(Bril)jante Verkoopmedewerker (15-22,5 uur) 
voor onze vestiging Helder Maassluis 
Helder Opticiens is een jong ambitieus familiebedrijf in de brillenbranche opgericht in 2016 door ons; Wiljo en 
Jurjen Tiele. Wij bieden een vernieuwend en uniek concept wat in zijn totaliteit wordt doorgevoerd. Onze missie 
is heel eenvoudig: het bieden van een bril met de hoogst mogelijke kwaliteit voor een eerlijke lage prijs en geen 
extra onnodige kosten. Al onze maatwerk brillenglazen kopen wij in bij Shamir, een dochter van Essilor. Zo zijn 
onze klanten gegarandeerd van een topkwaliteit glas en hoeven zij nooit genoegen te nemen met minder dan ze 
gewend zijn. 
 
Wij zijn op zoek naar een verkoopmedewerker 
Kan jij onze klanten de best mogelijke winkelervaring bieden? Heb je gevoel voor stijl en weet jij als geen 
ander de klanten te enthousiasmeren met een nieuwe look? Wij zoeken collega's die graag met ons dit 
avontuur willen aangaan! 
 
Wie ben jij? 
Je zit vol energie, humor en enthousiasme met andere woorden een vlotte persoonlijkheid! Je vindt het 
leuk om met het team, de klant de best mogelijke winkelervaring te geven. Je voelt haarfijn aan wat de 
klant verlangt en deinst er niet voor terug om actief met verschillende klanten aan de slag te gaan. Iemand 
met een commerciële mindset en een persoon die zich wil ontwikkelen tot de frontman of vrouw van de 
winkel. 

Wat wij bieden: 
Je kunt je ontwikkelen in een veelzijdige functie waarbij brillen, naast dat ze worden gekocht voor comfort, 
steeds meer een fashion item worden. Wij zijn een jong bedrijf met veel ambitie en bevlogenheid. 
Uiteraard wordt jouw inbreng op waarde geschat en mag je zodra je start met ons meedenken. Dankzij ons 
ambitieuze en bevlogen team staan we nu op maar liefst 6 vestigingen! Zo kunnen we met trots zeggen dat 
we blijven we groeien. Kortom voldoende doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie! 

 Salaris marktconform. Schaal is afhankelijk van ervaring en ontwikkeling 
 Het betreft een parttime functie met uitzicht op een vaste aanstelling 
 Reiskostenvergoeding op basis van ov vergoeding of km vergoeding 
 Bonussen voor behaalde doelstellingen 
 Een gezellig en professioneel team van collega's 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 
• Bonus 
• Pensioen 
• Vakantiegeld 
• Reiskostenvergoeding 
• 1 gratis bril per jaar, 20% korting op brillen voor jou en 5 familieleden 
• Eetvergoeding van €7,50 tijdens koopavond 
• Gratis fruit via Fruit op je werk 
• Gratis toegang tot een psycholoog via ‘Open Up’ 

Parttime uren: 15-22,5 uur per week 
Werkschema: Flexibel werkrooster, Weekend 

Wil jij onze nieuwe collega worden?  
Stuur je motivatie naar sollicitatie@helderopticiens.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 


