
 
 
 
 
 
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 
centrum van Winterswijk. In mei 2020 is een webshop in babyartikelen gelanceerd. 
 
Oonk Speciaalzaak zoekt ten behoeve van de winkel een: 
 

Winkelmedewerker (zaterdag- & vakantiehulp) 
Uren: elke zaterdag & in de zomervakantie 4 à 5 dagen per week 
 
Wat kun je verwachten 
 
Op zaterdagen en in de zomervakantie kunnen wij hulp gebruiken in de winkel. Als 
winkelmedewerker help je klanten met afrekenen, verzorg je de registratie van klanten die een fiets 
willen huren en verpak je gekochte artikelen indien gewenst in een cadeauverpakking. Samen met je 
collega’s houd je de winkel netjes, sta je klanten vriendelijk te woord en neem je de telefoon aan. 
Daarnaast voer je ondersteunende werkzaamheden en kleine administratieve handeling uit. 
 
Wat wij vragen 
 
Wij zoeken een enthousiaste en vriendelijke zaterdag- en vakantiehulp om het team van Oonk 
Speciaalzaak te versterken. Je bent communicatief vaardig, je kunt redelijk met een computer 
overweg, je bent service gericht en een echte aanpakker. Je bent beschikbaar op zaterdagen en in de 
zomervakantie 4 tot 5 dagen per week.  
Klanten (enigszins) in het Duits te woord kunnen staan is een pré. 
 
Wat wij bieden 
 
Een leuke en afwisselende (vakantie)baan in een gezellig team. Je werkomgeving is onze showroom 
vol met de meest innovatieve (elektrische) fietsen, mooiste kinderwagens en andere interessante 
fiets- en babyartikelen. Naast de zaterdagen het hele jaar door, is het aantal uren in de zomerperiode 
in overleg, maar bij voorkeur 4 tot 5 dagen per week.   
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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