
GEZOCHT!
(leerling) stoffeerder 

(fulltime)
Wil jij op het gebied van woning- en projectstoffering alles aanpakken 

en komen werken bij een gezellige woninginrichter in Julianadorp? 
Dan ben je welkom bij De Woonunit. Ter uitbreiding van ons team 

zijn we op zoek naar een stoffeerder of leerling-stoffeerder. 
Je kunt bij ons per direct fulltime aan de slag om iets moois 

uit te rollen bij onze klanten.

Wat ga je doen?
Als stoffeerder bij De Woonunit is geen dag hetzelfde. 

Ons motto is dat een droomhuis voor iedereen haalbaar is, 
dus je gaat veel mensen blij maken met een nieuw interieur. 

Van een pvcvloer leggen tot buitenzonwering installeren,
 je weet er wel raad mee of je bent bereid het te leren. 

Je komt bij zowel bij particuliere als zakelijke klanten over de vloer. 
De werkzaamheden variëren van het inmeten tot 
het volledig stofferen van een nieuwbouwwoning. 

Dit doe je zelfstandig waarbij je pad gaat met een van onze bussen.

Wat vragen wij?
• Je bent representatief en klantgericht

• Je kunt oplossingsgericht denken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Wat bieden wij?
• Een conform-cao salaris

• Voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden
• Afwisselende werkzaamheden en een gezellige werksfeer

Over De Woonunit
De Woonunit is hét adres in Julianadorp voor woning- en 
projectinrichting. Onze sfeervolle winkel is gevestigd in 

winkelcentrum De Riepel en zeven dagen per week geopend. 
Je vindt hier een uitgebreid assortiment in vloeren, tapijt, gordijnen, 
behang, binnen- en buitenzonwering, horren en woonaccessoires. 
De producten die wij inkopen zijn duurzaam en volgens de laatste 

woontrends. Onze gezellige team werkt met korte lijnen in een 
gemoedelijke en open sfeer. Meer informatie over De Woonunit 

kun je vinden op www.dewoonunit.nl

Solliciteren
Lijkt het je wat om ons team te komen versterken en 

maak jij ook graag een droomhuis voor iedereen haalbaar? 
Stuur dan je cv en een korte motivatiebrief 

t.a.v. Anja van den Aakster naar info@woonunit.nl.

Wil je eerst meer weten over de vacature? 
Bel ons gerust op 0223-752 257 of loop eens onze winkel binnen 

voor een informeel en vrijblijvend gesprek en een kop koffie.
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