
• Gereedschap    
• Techniek 
• Veiligheid 

 
 
 

ENORM. Jouw klus, ons vak 
 

Dé winkel voor ijzerwaren en gereedschappen. 
 
Enorm Stevens is er niet alleen voor de doe-het-zelver, maar zeker ook voor de vakman. Kwaliteit en 
service; daar draait het om. Sleutelservice, slijpservice, reparatieservice en nog veel meer.  
Onze vakkundige medewerkers staan voor elke klant klaar met een advies op maat.  
 
Enorm Stevens is onderdeel van een landelijke organisatie waarbij ruim 120 speciaalzaken in 
ijzerwaren, gereedschappen en (tuin)machines zijn aangesloten.  
Dit betekent dat wij in staat zijn een zeer breed en diep assortiment kwaliteitsproducten te leveren. 
 
Per direct zijn wij op zoek naar: 

 

 
VERKOOPMEDEWERKER 

Fulltime / Parttime 
 

VULPLOEGMEDEWERKER 
Parttime 

 

WEEKENDHULP 
Zaterdagen 

 
In deze veelzijdige en uitdagende functies zijn we opzoek naar iemand die in een persoonlijke en 
informele sfeer ons team komt versterken. Samen gaan we elke dag voor het beste resultaat en 
zorgen we dat de klant centraal staat. 
Heb je een affiniteit met ijzerwaren, gereedschappen, techniek en beveiliging? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!  
 
Interesse 
Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. 
Per mail: admin@enormstevens.nl 
Per post: Enorm Stevens, Veldweg 3, 5431CH Cuijk  

of kom hem persoonlijk afgeven bij ons in de winkel. 
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