
DEELTIJDSE ENTHOUSIASTE WINKELMEDEWERK(ST)ER 
28,5u/week 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
■ Je zal de klanten met de glimlach verwelkomen & adviseren omtrent de aangeboden producten (verf, behang, 

raamdecoratie & laminaatparket), de toepassingen & het juiste materiaal dat hiervoor nodig is. 
■ Je begeleidt klanten doorheen het aankoopproces (geven van raad & advies, opmaak van offerte, klaarzetten van 

bestellingen & correct afsluiten van de verkoop), ondertussen denk je actief & enthousiast mee met je klant. 
 Samen ga je op zoek naar de beste oplossing, waarbij je steeds oog hebt voor detail, esthetiek, kleur & beleving. 
■ Je volgt de voorraad op & plaatst de courante bestellingen bij de leveranciers. 
 Binnenkomende leveringen controleer je nauwkeurig & vult de rekken aan. 
 Je volgt regelmatig & nauwgezet de lopende klantenbestellingen op en verwittigt de klanten mbt hun geleverde bestelling. 
■ Door je enthousiasme & sociaal karakter komen de klanten graag bij jou in de zaak, om zo hun woondroom te realiseren. 
 Door je inspiratie, en je oog voor orde & netheid zorg je voor de uitstraling & sfeer waarvoor Paint @ Home staat. 

JOUW PROFIEL
■ Je bent woonachtig in de regio, en kan je met eigen vervoer verplaatsen. 
■ Je bent positief, sociaal & commercieel ingesteld. 
■ Je bent een goede teamplayer, kan perfect zelfstandig werken & multitasken. 
■ De sector interieur & decoratie (verf, behang, raamdecoratie & laminaatparket) spreekt je ongelooflijk aan. 
■ Ervaring in de sector is geen vereiste. Maar je werkt nauwkeurig, bent leergierig, enthousiast & polyvalent. 
■ Je bent eerlijk, geduldig en kan je makkelijk aanpassen aan mensen (collega’s, klanten, leveranciers,…). 

ONS AANBOD
■ Een 4/5 werkduur, uitgevoerd op 3 dagen (28,5u/week): woensdag - donderdag - vrijdag. 
■ Een afwisselende, creatieve job in een vlot en enthousiast team dat sterk samenwerkt. 
■ Een aangename & gezellige werkplek. 
■ De nodige begeleiding om up-to-date te blijven van de trends in de sector. 
■ Een correcte, marktconforme verloning. 
■ Na een geslaagde interim periode bieden we een vast contract voor onbepaalde duur. 

SOLLICITEREN KAN DOOR UW CV TE MAILEN NAAR: info@paintathome.be 
Enkel de weerhouden cv’s worden persoonlijk gecontacteerd

VACATURE


