
 
 

 
 
Bogaert Koken & Wonen is een dynamisch familiebedrijf gespecialiseerd in interieurbouw. Bogaert 
Koken & Wonen staan in voor een project van ontwerp tot realisatie van keukens, kasten, 
dressings, kantoorruimtes, … en dit steeds op maat van de klant. Kwaliteit in een mooi design, 
hoogwaardige materialen en budgetvriendelijkheid zijn onderdeel van de service naar de klant toe. 
De missie van Bogaert Koken & Wonen is om van een huis een thuis te maken. Deze missie wordt 
uitgedragen door de 7 werknemers en de bestuurders. We zijn exclusief voor Bogaert Koken & 
Wonen op zoek naar een Verkoper Projectopvolger Interieur.  
 

Verkoper Projectopvolger 

 Interieur 

Stekene 

Je functie: 
 

• Na een grondige opleiding fungeer je als dé contactpersoon voor potentiële  & bestaande 
klanten in het realiseren van hun droom op vlak van ‘koken en wonen’.  

• Na een mogelijke telefonisch contact met de klant plant u een bezoek in aan de toonzaal en 
ga je na wat de klant op vlak van nieuwbouw, renovatie of uitbreidingsproject voor ogen 
heeft en luister je diepgaand naar de behoeften rekening houdend met de  
realiseerbaarheid en het vooropgesteld budget.  

• Je zet de vraag van de klant om in een ontwerp en je slaagt erin om de deal binnen te 
halen.  

• In de fase van de realisatie van het project blijf je fungeren als vertrouwenspersoon en 
werk je intern nauw samen met de verantwoordelijke opmeting alsook met de 
werkvoorbereider en je volgt je project op van A tot Z.  

• Je verwerkt op een correcte manier de dossiers administratief zowel technisch als 
commercieel. Je rapporteert in jouw rol aan de bestuurder en je werkt nauw samen met 
een 4 tal collega’s.  

 
Je profiel: 
 

• Je hebt  bij voorkeur ervaring in de verkoop van interieurprojecten  en je hebt een 
uitermate interesse in projecten die esthetisch en kwalitatief ogen.  

• Je bent van nature uit een vlotte communicator die goed en graag luistert naar de 
behoeftes van de klant en flexibel en charismatisch inspeelt op de wensen zodat door 
vertrouwen je verkoop gerealiseerd wordt. 



• Je houdt ervan om samen te werken in een familiale omgeving waar respect, correctheid 
en klantgerichtheid hoog in het vaandel gedragen worden.  

• Je werkt graag per project georganiseerd, stipt alsook oplossingsgericht.  

• Je houdt ervan om de verantwoordelijkheid te nemen voor je klantenprojecten en je 
bewaakt hierbij het budget en marge.  
 

Wat krijg je: 
 

• Je komt terecht in een familiale & aangename werkomgeving waar er oog is voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling en initiatief wordt aangemoedigd.  

• Je krijgt de verantwoordelijkheid over een gevarieerd en uitdagend takenpakket.  

• Je maakt deel uit van een ervaren team waarmee je kan samenwerken, er wordt op 
zaterdag gewerkt en niet op woensdag.  

• Je kan rekenen op een competitief salarispakket op basis van jouw ervaring.  
 
Contacteer ons: 
 
Is dit de job die bij je past? Mail je motivatie en CV naar Gerda Glorieux op volgend e-mailadres: 
gerda@agyss.be. Je mag rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je sollicitatie.  
 

mailto:gerda@agyss.be

