
Herken jij jezelf?
Ben jij iemand met gevoel 
voor verkoop en interieur 

en vind jij het omgaan 
met klanten leuk? En ben 

jij zelfstandig, flexibel 
inzetbaar, maar bovenal 

enthousiast?
Dan ontvangen wij graag 

jouw motivatie en cv.

Stuur je motivatie en C.V. naar 
Decorette Piet 

Oosteinderweg 67 1432 AE Aalsmeer
ter attentie  van A. Piet.

Of per mail naar: 
kantoor@decorettepiet.nl  

ter attentie van A. Piet.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
een Fulltime allround Winkelmedewerk(st)er

Wat bieden wij jou?
- Afwisselende 
   werkzaamheden en een 
   veelzijdige fulltime functie
- Gemotiveerd klein team
- Salaris markt conform
- Mogelijkheid tot vast 
   dienstverband
- Cursussen om je verder te   
   ontwikkelen

Functie omschrijving
Als allround winkelmedewerk(st)er zul je je bezighouden met 
advisering en voorraad beheer. Je adviseert klanten over 
een nieuw interieur en je zorgt ervoor dat zij zich daarin 
thuis voelen. Daarnaast zal je kleine reparaties aan 
producten uitvoeren. Ervaring in de woonbranche of 
detailhandel is een pré. 

In bezit van een MBO-
diploma

Positieve en flexibele 
werkhouding

Bereid om diverse 
cursussen te volgen.

Technisch ingesteld.

Affiniteit met interieur

Zelfstandig kunnen 
werken

Goede communicatieve 
vaardigheden

Oplossingsgericht denken

Wat wij van je verwachten
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
ENTHOUSIASTE

winkelmedewerker(ster)
fulltime/parttime

Je komt in een gezellig team en je zult je bezig-
houden met het geven van interieuradvies op het 
gebied van o.a.

- binnen- en buitenzonwering
- tapijt en verf
- gordijnen en vloeren
- plus verder voorkomende werkzaamheden

Herken jij jezelf?
Ben jij iemand met gevoel 
voor verkoop en interieur 

en vind jij het omgaan 
met klanten leuk? En ben 

jij zelfstandig, flexibel 
inzetbaar, maar bovenal 

enthousiast?
Dan ontvangen wij graag 

jouw motivatie en cv.

Stuur je motivatie en C.V. naar 
Decorette Piet 

Oosteinderweg 67 1432 AE Aalsmeer
ter attentie  van A. Piet.

Of per mail naar: 
kantoor@decorettepiet.nl  

ter attentie van A. Piet.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
een Fulltime allround Winkelmedewerk(st)er

Wat bieden wij jou?
- Afwisselende 
   werkzaamheden en een 
   veelzijdige fulltime functie
- Gemotiveerd klein team
- Salaris markt conform
- Mogelijkheid tot vast 
   dienstverband
- Cursussen om je verder te   
   ontwikkelen

Functie omschrijving
Als allround winkelmedewerk(st)er zul je je bezighouden met 
advisering en voorraad beheer. Je adviseert klanten over 
een nieuw interieur en je zorgt ervoor dat zij zich daarin 
thuis voelen. Daarnaast zal je kleine reparaties aan 
producten uitvoeren. Ervaring in de woonbranche of 
detailhandel is een pré. 

In bezit van een MBO-
diploma

Positieve en flexibele 
werkhouding

Bereid om diverse 
cursussen te volgen.

Technisch ingesteld.

Affiniteit met interieur

Zelfstandig kunnen 
werken

Goede communicatieve 
vaardigheden

Oplossingsgericht denken

Wat wij van je verwachten


