
 
 
 
 
Oonk Speciaalzaak is opgericht in 1919 en vierde op 21 juli 2019 haar 100-jarig bestaan. Die dag 
kreeg het familiebedrijf ook het predicaat Hofleverancier toegekend. Direct vanaf de oprichting voert 
Oonk Speciaalzaak twee productgroepen: fietsen en babyartikelen. Een combinatie die tot op de dag 
van vandaag nog steeds succesvol is. De onderneming is gevestigd in een groot winkelpand in het 
gezellige centrum van Winterswijk.  
 
Oonk Speciaalzaak zoekt per direct een: 
 

Verkoopmedewerker (fietsen) / fietstechnicus 
Uren: bij voorkeur 24 uur, op termijn is uitbreiding van het aantal uren mogelijk.  
 
Wat kun je verwachten 
 
In deze gecombineerde functie ben je zowel werkzaam als verkoper van fietsen en bijbehorende 
onderdelen en accessoires, en werk je als fietstechnicus in onze werkplaats op het moment dat het 
rustig is in de winkel. Als verkoopmedewerker communiceer je vriendelijk en correct met onze 
klanten. Je adviseert klanten over onze producten en handelt het verkoopproces netjes af. Orders 
worden geadministreerd in ons kassasysteem (Vendit) en we houden klanten op de hoogte van de 
status van hun bestelling.  
Daarnaast werk je (op het moment dat het rustig is in de winkel) als fietstechnicus in onze 
werkplaats. Je voert reparaties aan verschillende type rijwielen zorgvuldig uit en maakt zowel 
gebruikte- als nieuwe fietsen klaar om te worden afgeleverd. Ook de reparaties worden 
geadministreerd in het kassasysteem.  
 
Wat wij vragen 
 
Voor deze functie zoeken wij iemand met ervaring in een commerciële functie die ook technisch is, of 
iemand die ervaring heeft als fietstechnicus en ook affiniteit heeft met de commerciële kant van het 
fietsbedrijf. Je kunt enthousiast en met passie over onze mooie producten vertellen en verliest hierbij 
de commerciële kant niet uit het oog. Je kunt redelijk met een computer overweg, waardoor je 
zonder problemen orders verwerkt in het kassasysteem. Je bent 3 dagen per week beschikbaar en in 
ieder geval op vrijdag en zaterdag. Klanten (enigszins) in het Duits te woord kunnen staan is een pré. 
 
Wat wij bieden 
 
Een leuke en zeer afwisselende baan in een echt familiebedrijf met een gezellige informele 
werksfeer. Je werkomgeving is onze showroom in het centrum van Winterswijk met o.a. de mooiste 
fietsen en e-bikes van Gazelle, mountainbikes van Trek en nog vele andere mooie merken. En 
daarnaast onze recent volledig gemoderniseerde werkplaats.  Het salaris is marktconform (CAO klein 
metaal) en afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
 
Interesse? 
 
Dan ontvangen wij graag een CV en begeleidende brief. Je kunt de reactie sturen naar Danny Oonk 
(eigenaar): d.oonk@oonkspeciaalzaak.nl of naar Oonk Speciaalzaak, t.a.v. D. Oonk, Misterstraat 47, 
7101 ES Winterswijk. 
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