
Motorfiets onderdelen verkoper Parttime met optie naar Fulltime 
 
Voor degene die parttime werk zoekt in de wondere wereld van motorrijders, iemand die bv 
deels ZZP, deels WAO of andere deeltijdbaan heeft en in de buurt van Zaanstad woont en 
wil werken zijn wij op zoek naar iemand die ervaring heeft in de motorvoertuigen branch, bij 
voorkeur motorfiets maar ook uit de Scooter, Bromfiets of Auto onderdelen verkoop branch. 
 

Zo ziet de functie van Verkoper bij Roukama eruit: 

Door drukte met onze internetverkoop hebben wij onze winkel verkoop aan moeten 

passen aan onze huidige situatie, dwz wij hebben onze winkeltijden en winkelruimte 

sterk beperkt, winkel is open dagelijks van 13:00 tot 18:00 en Zaterdags van 10:00 

tot 17:00 De winkel is tegenwoordig deels afgesloten voor publiek wat inhoud dat je 

redelijk veel loopwerk moet doen om onderdelen te pakken en aan de balie aan moet 

bieden, daarnaast hebben wij email, telefoon en whats app verkoop, je zorgt ook voor 

het op peil houden van de voorraad dus doet ook bestellingen bij leveranciers 

Wat wij van je vragen: 

•    Minimaal MBO werk- en denkniveau en Computer ervaring 

•    Enige jaren relevante ervaring als verkoper in de Motorvoertuigen branch 

•    Beschikt over (technische) kennis van motoronderdelen 

•    Klantvriendelijk, dienstverlenend, commercieel en collegiaal 

•    Beschikt over goede Nederlandse taalvaardigheden zowel in woord als geschrift 



•    Flexibel en zelfstandig en niet te beroerd om een collega mee te helpen 

•    Bereid om in het weekend(zaterdag) en op basis van drukte dagen te werken 

•    12-20 uur per week met eventueel verlenging naar 32-36 uur per week(zonder 

verplichting)met als belangrijkste werkdagen de Maandag en Zaterdag 

Wie zijn wij: 

Roukama Motorparts is qua volume één van de meest complete motoronderdelen 

speciaalzaak  in Nederland.. Wij zijn een familiebedrijf sinds 1986 en we vinden het 

een roeping om elke klant aan het voor hem of haar juiste onderdeel te helpen. Of het 

nu een remblokset, een imitatie spiegel of een origineel nieuw onderdeel is, alles wat 

je als motorrijder nodig hebt vind je bij ons onder één dak, gecombineerd met de 

beste service en kennis. 

Voor meer info mail mij op info@motorparts.nl  

--  
-- 
 
--  
Met vriendelijke groet/ With kind regards/ Mit freundliche Gruß/ Un saludo cordial 
  
Henk Roukama CEO Roukama Motorparts VOF 
  
Now also on Facebook! Look at http://www.facebook.com/motorpartsholland  
  
Roukama Motorparts VOF 
Westknollendam 122 
1525 PT WORMERVEER 
HOLLAND 
LET OP : Openingstijden  
Geopend van Maandag tot en met Vrijdag 13:00 tot 18:00  
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 
 
Roukama "Motopiezas.es" 
Calle Pintor El Greco 38-40 

mailto:info@motorparts.nl
http://www.facebook.com/motorpartsholland


03724 Teulada -  Moraira 
Alicante(España) 
Horario de apertura: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 
 
www.roukama.nl (Info NL) 
www.customparts.nl (Custom) 
www.motorsloop.com(Gebruikt/Used/Gebraucht/Segundo mano) 
www.japparts.nl (Nieuw/New/Neu/Nuevo) 
www.motopiezas.es(Castellano) 
www.dumpstore.nl (Anders/ Other/Anders/Otro) 
 
Links: http://start.motorplaza.nl 
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