
Verkoopadviseur

WIJ ZOEKEN
EEN VERKOOP

ADVISEUR

Solliciteer
Kan jij je vinden in al het bovenstaande en denk je dat jij de 
uitgerekende persoon bent? Dan horen wij graag van je! Stuur je 
sollicitatiebrief samen met een uitgebreid curriculum vitae en foto 
naar kantoor@decorettepiet.nl

Oosteinderweg 67  |  1432 AE Aalsmeer  |  0297-324353

Ben jij iemand die van aanpakken houdt en misschien zelf ook wel 
een handige Harry of Harriëtte is? Iemand die graag klanten helpt 
die de winkel bezoeken met vragen over onze producten en service. 
Kan jij advies geven voor een compleet interieur? Ter versterking van 
ons leuke team zoeken wij een verkoopadviseur met het liefst twee 
rechterhanden. Iemand die zoal in de winkel en achter de schermen 
dingen aan kan pakken zoals; verkopen van onze producten; het 
bijhouden van het voorraadbeheer en bestellingen; het verwerken 
van binnengekomen goederen en het verrichten van kleine service 
reparaties.

Over jou
• Je bent klantvriendelijk en helpt graag mensen met advies geven.
• Je bent enthousiast en hebt passie voor je werk.
• Je hebt een hands-on mentaliteit.
• Kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Hebt bij voorkeur een afgeronde mbo-opleiding niveau 4.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
• Beschikbaar van maandag t/m zaterdag.

Wij bieden
• Afwisselend werk, want elke dag is anders.
• Een leuke werksfeer in een tof team waar jij je dan ook snel thuis  
 zult voelen.
• Ruimte om te leren.
• En niet te vergeten een goed marktconform salaris.

Over ons
Decorette Piet is al jaren een begrip in Aalsmeer en omgeving als het 
gaat om uw interieur. Wij zijn specialist als het gaat om verf, behang, 
vloeren, gordijnen, binnen- en buiten-zonwering, tapijt, pvc, laminaat 
en woonaccessoires. Wij werken in een klein no-nonsense team waar 
jij je dan ook snel thuis zult voelen.


