
 

Vacature 
dd 25-07-2022 
 
Sector 2 Bikes & Tandems in Rhenen zoekt! 
 

Bedrijfsleider & consumentenadviseur 

voor high end fietsenspeciaalzaak  
M/V, fulltime, 38 uur per week 
 
Wanneer vind je werken bij ons waarschijnlijk prettig? 

 
• Het lijkt je leuk of je houdt er al van om met een klein team aan de gang te gaan en hierin stapje 

voor stapje wat op te bouwen. Het lijkt je interessant om een jong en groeiend bedrijf verder groot 
te helpen maken. 
 

• Een mix van persoonlijk klantencontact en werk aan de achterkant van het bedrijf (personeel 
begeleiden, website, cijfers, administratie) past bij jou. 
 

• Je bent gewend aan het werken in een winkel (bij voorkeur een fietsenwinkel). 
Ben je niet gewend te werken op één plek dan is dat vaak een hinderpaal gebleken. En óók als je 
komt vanuit een bureaubaan werkt dit vaak niet goed. 
 

• Je bent een fietser en snapt uit eigen ervaring hoe leuk dat is! 
Misschien ligt Rhenen wel op fietsafstand van je woonplaats. 
 

• Je houdt ervan om echt contact te maken met klanten en goed en uitgebreid naar hen te luisteren.  
 

• Je neemt graag de tijd bij je contact met de klant. Wij zoeken nadrukkelijk géén verkoper die gaat 
voor de snelle handtekening! Hou je van scoren en snelle deals, dan past deze baan je niet goed. 
Onze klanten komen meestal langdurig en meerdere keren naar de winkel. 
 

• Deze baan is niet geschikt als je vooral veel houdt van zelf praten over fietsen. Het gaat in je werk 
als consumentenadviseur om het luisteren naar de klant, en dan vanuit expertise op rustige wijze 
aansluiten bij je klant en advies geven. Anders gezegd: je moet meer van klanten houden, dan van 
fietsen. Nog los van het werk dat je op je gaat nemen aan de achterkant van het bedrijf. 
 

• Alles wat je zelf aan fietsen kan sleutelen is meegenomen. Maar een beetje handig zijn en hierin 
zeker willen leren is ook genoeg.  
 

• Je vindt werken op zaterdag okee (niet alle zaterdagen overigens).  
Je hoeft niet op avonden te werken. 
 

• Qua werkplek waardeer je een mooie grote ruime winkel (600 m2) die draait op kleinere aantallen 
klanten. Het is er soms een tijd rustig en dan weer ineens erg druk.  
 



 

Over Sector 2 Bikes  
We bestaan nu 11 jaar en doen fietsenretail op een manier die anders dan anders is. Sector 2 is 
bijvoorbeeld helemaal gespecialiseerd in Santos Bikes en in (sport)tandems. Punt. Geen accessoires, 
geen kleding. Die specialisatie heeft ons groei en een stevige plek in de markt opgeleverd. Wij hebben 
ons onder andere tot het eerste en enige Santos Testcenter in Nederland ontwikkeld. En we verkopen 
onze tandems tot over de grenzen. Google misschien even onze reviews, en je krijgt een aardig goed 
beeld van wie we zijn en hoe we werken. 
 
Over de organisatie en het team 
In het dagelijks reilen en zeilen werken we zij aan zij, want het is een klein team. Het draait dan 
allemaal om het helpen van de consumenten die voor een Santosfiets of tandem komen.  
 
Zo ontwikkelen we ons bedrijf steeds verder en zijn we trots op wat we daarin doen voor onze 
klanten. En op hoe we het lef hebben om dingen soms anders te doen. Rustig en gezapig kan je ons 
dan ook niet noemen. Dynamisch, persoonlijk en misschien soms een tikje tegendraads past meer bij 
ons. We zijn van eigen verantwoordelijkheid en gewoon slimme dingen doen voor het bedrijf. Dat 
moet je wel liggen! 
 
Ons team is in opbouw omdat we groeien en nog verder willen groeien, en het team is straks 
grotendeels nieuw. Dat is pittig misschien, maar ook leuk. Dit betekent dat we het samen allemaal 
nog wat moeten uitvogelen. Niet in stand houden, maar bouwen! 
 
De functie en jouw ontwikkeling 
 
Bedrijfsleider 
In jouw rol als (meewerkend) bedrijfsleider zul je aanspreekpunt zijn voor het team en ben je 
verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Nadrukkelijk heb je een taak aan de achterkant 
van het bedrijf, als het gaat om administratie, monitoren van cijfers en onderhoud van de website. 
 
Verantwoordelijkheden:  

• Begeleiding van het team (werkafspraken, planning, functioneren, persoonlijk contact, salaris 
e.d.) 

• Start van de dag met het team. Doornemen van de planning. 
• Afhandeling post en email 
• Beslissingen uitdagende klantdossiers 
• Monitoring financiële cijfers en afstemming met de boekhouder 
• Onderhoud, verbetering en aanvulling van de website (onze site is in Wordpress. Bekendheid 

hiermee is een pré) en Google Ads. Mogelijk een plan maken t.a.v. social media. 
Samenwerking met onze externe partner hier in. 

• Contact met Santos 
• Nadenken over ontwikkeling van het team en de winkel 

 
We denken dat je zo’n 40 tot 50% van je tijd bezig zult zijn met je activiteiten als bedrijfsleider. 
 
 
  



 

Consumentenadviseur 
Je begeleidt consumenten bij de aankoop van een Santos of tandem. Je luistert goed en creëert een 
vertrouwelijke basis met de consument, die kan leiden tot de aankoop van een fiets. Door middel van 
een effectief proces in stappen (consumenten komen vaak meerdere keren) zorg je ervoor dat de 
klant met de juiste fiets de deur uit gaat en het hele proces ‘onder eigen regie’ en als prettig heeft 
ervaren. 
 
Verantwoordelijkheden: 

- Klanten in de winkel en aan de telefoon te woord staan 
- Offertes maken  
- Het opvolgen van offertes en proefritten 
- Opvolgen en afronden van consumentenverkooporders 
- Aflevering van fietsen aan de klant 
- Aanzien van de winkel in stand houden en verbeteren 
- Verkoopfacturen maken en volgen 
- Problemen van klanten oplossen en (technische) vragen beantwoorden 
- Aanwezigheid bij events (1 of 2 x per jaar) 

 
Jouw sollicitatie 
En, lijkt het je wat? Stuur dan een mail met cv naar office@sector2bikes.nl, ter attentie van Bart 
Hendriks. We gaan direct met je mail aan de slag en laten je meer weten over het vervolg. Het kan zijn 
dat we snel gaan schakelen, dus laat deze vacature niet liggen, maar reageer direct! 
 
Alvast bedankt! 
 
Reacties van recruiters, wervingbureaus en andere tussenperonen n.a.v. deze vacature worden niet op prijs gesteld. 
 

mailto:office@sector2bikes.nl

