
 

 

 

Wilms in Meerhout is al meer dan 45 jaar dé specialist in rolluiken en zonwering regio Benelux. We zijn 
een op en top Kempens familiebedrijf dat gezelligheid, sfeer en werkvreugde hoog in het vaandel draagt.  
Ook investeren we sterk in de kennis en het welzijn van onze medewerkers. Het is immers dankzij ons 
team van 200 schaduwmeesters dat we garant staan voor producten van topkwaliteit. Dankzij onze 
constante drang naar duurzame innovatie blijven we een trendsetter in de markt. 

Naar aanleiding van een nakende pensionering, verwelkomt ons commercieel team een: 

Showroom Adviseur 
 

Samen met twee collega’s vorm je het uithangbord van Wilms 
voor de verkoop van voorzetrolluiken en -screens, zonwering en 
zonnetenten aan particulieren Dit begint met een warm onthaal 
in onze vernieuwde showroom. Vervolgens informeer en adviseer 
je klanten over onze duurzame producten en technische 
specificaties. Ook stel je offertes op die je nauwgezet opvolgt en 
maak je, na afronding van de verkoop, het dossier klaar voor 
opmeting en productie.  

 

Hecht je net zoals ons veel waarde aan service, kwaliteit, authenticiteit en … 

• leg je affiniteit in bouw, techniek, interieur of aanverwanten voor als basis voor een vlotte 
scholing in onze producten? 

• heb je een gezonde dosis inlevingsvermogen en overtuigingskracht? 

• sta je klanten zowel mondeling als schriftelijk vlot te woord? 

• is jouw administratie en dossieropvolging steeds tip top in orde? 

• ben je bereid om op zaterdagvoormiddag te werken via een tweewekelijkse beurtrol? 

 

Dan ben je klaar om schaduwmeester te worden! Bij Wilms kan je rekenen op: 
 

• Een vaste werkplek binnen een recent vernieuwde toonzaal 
in een filevrije omgeving. 

• Ruimte voor talentontwikkeling op maat. Na een grondige 
opleiding in de Wilms Academy word je een expert in 
duurzame bouwoplossingen. 

• Een hechte en familiale KMO-omgeving waar teamspirit en 
een aangename work-life balans voorop staan. 

 

Sta je te popelen om onze Wilms familie te vervoegen? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Anke Ramakers. Je kandidatuur 
wordt discreet behandeld. 
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