
Ben jij een commerciële creatieve duizendpoot met spierballen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat doe je tijdens een gemiddelde werkdag?
In deze functie heb je dagelijks contact met onze klanten over commerciële en creatieve 
wensen, die je daarna kunt vertalen in oplossingen. Daarnaast begeleid je onze 
meubelprojecten van inkoop tot oplevering. Hierbij ben jij het aanspreekpunt.

Een greep uit jou werkzaamheden
- Verkoop.
- Het opbouwen en het behouden van contacten met klanten.
- Het bezoeken van klanten en het ontvangen van klanten in onze studio.
- Inkoop en het bijhouden van de planning.
- Jij bent handig en springt regelmatig bij met het monteren van het meubilair.

Wanneer ben jij de perfecte match?
Jij hebt een vlotte babbel die gepaard gaat met een enthousiaste en pro-actieve 
werkhouding. 
Jij bent niet bang voor een uitdaging! 
Jij staat zelfverzekerd in je schoenen en bent een zelfstandige werker.
Jij houdt ervan om initiatief te nemen en komt met creatieve voorstellingen en oplossingen.
Jij hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en je bent resultaatgericht. 
Jij bent nauwkeurig en gestructureerd. 
Jij vindt het fijn om in een klein informeel team te werken.
Jij hebt kennis van de interieurbranche .
Jij houdt van gezelligheid en hebt goede humor.
Jij bent in bezit van een autorijbewijs.
Jij spreekt en schrijft zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
Jij bent een dierenvriend vanwege onze kantoorhond Lola. 

Wat bieden wij jou?
Wij zijn een informeel familiebedrijf. Wij zijn al sinds 1995 actief in de interieurbranche en 
hebben de nodige kennis en ervaring. We hebben een ruim assortiment aan design meubilair 
waarmee we de mooiste projecten realiseren.
- Een dienstverband van 32-uur.
- Een inspirerende werkomgeving.
- Versgemalen koffie.
- Werken in een gezellig, no-nonsense team.

Ben je geinteresseerd?
stuur een mail met cv naar info@derijks.nl
Vragen over deze vacature uitsluitend per mail.
(acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld )


