
 

 

 
 
 
Kruit & Kramer B.V. is een meubelbedrijf met een hoofdkantoor en distributiecentrum in Groningen. 
Binnen het familiebedrijf, gestart in 1913, is ieders werk waardevol en staat persoonlijke ontplooiing 
voorop. Kruit & Kramer heeft naast haar woonmall in Groningen, een filiaal van Decorette, een 
vestiging in Assen onder de naam Henders&Hazel, een woonwinkel Pronto Wonen in Groningen en 
winkels in Assen, Groningen en Hoogeveen onder de naam ProfijtMeubel. 
 
In onze winkel van Decorette in Groningen is momenteel een vacature voor een  
 

Filiaalmanager Decorette 
(m/v) 

enthousiaste en klantgerichte persoonlijkheid 
 
 
De functie 
Je bent commercieel verantwoordelijk voor de resultaten van de winkel. Je bent een teamplayer en 
werkt mee om de winkel een unieke eigen sfeer en stijl te geven. Je geeft leiding aan de medewerkers 
van Decorette (zowel in de winkel als in de buitendienst), draagt verantwoordelijkheid over de 
administratieve afhandeling van o.a. offertes en orders en vanuit deze rol weet jij het team naar een 
hoger niveau te brengen. 
Je begeleidt onze klanten naar een interieur wat bij hen past. Daarvoor leer je de klant kennen en geef 
je persoonlijk advies over de inrichting. Samen met de klant selecteer je verf, behang, zonwering, 
gordijnen en/of vloeren om het totaalplaatje naar wens te maken. Ook ga je regelmatig bij de klanten 
langs om op te meten en voor interieuradvies aan huis. Je zorgt voor een nette en inspirerende winkel 
door de nieuwste trends te laten zien. 
 
De kandidaat 
Je hebt minimaal MBO-niveau en ervaring in een soortgelijke functie. Je kunt je inleven in de wensen 
van de klanten, beschikt over uitstekende productkennis en combineert dit naadloos met technisch 
advies. Door jouw accurate administratieve vaardigheden worden de juiste producten besteld en tijdig 
afspraken ingepland om bij de mensen thuis op te meten en/of te monteren. Samen met je collega's 
zorg je voor een maximale klanttevredenheid.  
 
Decorette Groningen biedt je: 
n een fulltime functie voor 37 uur per week;  
n verantwoordelijke functie in een professionele organisatie; 
n uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
n een prettige werksfeer binnen een hecht team. 
 
De sollicitatieprocedure 
Je sollicitatiebrief met een uitgebreid curriculum vitae en foto graag mailen naar pz@kruit-en-kramer.nl 
t.a.v. mevrouw M. de Klein. Voor meer informatie kun je ook bellen met mevrouw M. de Klein op 
telefoon 050 3121519. 
 
 
Groningen, 21 april 2022 


