
Allround-medewerk(st)er, verkoper (M/V) 

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar een betrokken, geïnteresseerde en enthousiaste 

collega die ons team in de winkel komt versterken! 

Wat doen wij? 

In de winkel hebben we een groot aanbod in behang, vloeren, gordijnen, zonwering en verf. Op basis 

van de eisen en wensen van de klant verzorgen we de mooiste producten voor een woning of 

bedrijfspand, en geven we advies hoe een interieur het mooiste uit de verf komt!  

Wat ga je doen? 

Je wilt graag klanten helpen om een idee of een wens om te zetten naar een mooi resultaat. Dit kan 

bijvoorbeeld uiteenlopen van het adviseren van de juiste lak voor een schilderklus tot het verzorgen 

van behang voor een hele woning! Je werkt in een informele sfeer samen met het team in de winkel 

en adviseert zelfstandig klanten. Je hebt schriftelijk en mondeling contact met externe partijen en 

behandelt ook bestellingen, vragen en aftersales.  

Wie zoeken wij? 

Je bent een teamspeler en je vindt het leuk om met mensen om te gaan. Je hebt affiniteit met interieur 

en kleuren, en je denkt graag met de klant mee. Je hebt goede sociale- en communicatieve 

vaardigheden en je beheerst de Nederlandse taal. Je hoeft geen ervaring te hebben met de branche, 

zolang je enthousiast bent en bereid bent om te leren zit het goed!  

Wij bieden jou.. 

- Een afwisselende functie waarin je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling hebt. 

- Werken in informele omgeving met leuke en gezellige collega’s 

- Prima arbeidsvoorwaarden volgens cao (non-food Retail) 

- Toekomstmogelijkheden in een groeiende onderneming 

- We leren je graag advies geven en brengen je een hoop kennis bij met betrekking tot verf, doe-

het-zelf en interieur 

- Een uitdagende en variërende parttime functie (16 tot 24 uur per week) 

Interesse? 

Wij zijn erg benieuwd! Stuur een motivatie voorzien van cv naar Caroline Hartman via 

c.hartman@verhoeven-giessen.nl . We horen graag van jou!  

 

   

mailto:c.hartman@verhoeven-giessen.nl

