
 
 

 
Styliste - verkoopadviseur Decorette  
 

Decorette Broek op Langedijk is onderdeel van Woonrijk in Broek op Langedijk. Decorette 
onderscheidt zich door kennis, service en vakmanschap. Met meer dan 40 winkels is Decorette 
Woonatelier een begrip in Nederland. Wij zoeken ter uitbreiding van ons team een styliste/adviseur 
in onze winkel voor 3 dagen per week, echter is 4 of 5 dagen ook bespreekbaar. 
 
In ons bedrijf staat klantvriendelijkheid op nummer één. Je beschikt daarom over goede 
communicatieve vaardigheden en je denkt in oplossingen. Je vindt het leuk om service verlenend 
bezig te zijn en je hebt een klantgerichte instelling. Als stylist/adviseur ben jij het visitekaartje van 
Decorette en ben jij continu bezig met het inspireren van onze klanten. Je moet flexibel zijn ingesteld 
en een positieve bijdrage leveren in het hechte team, waar je onderdeel van uit maakt.  
 
De functie 
Teamwork, zelfstandig, creativiteit, verkoopgerichtheid, technisch inzicht en spontaniteit. Bezit jij 
deze eigenschappen? Dan zoeken wij jou! In onze mooie winkel ga jij onze klanten adviseren over 
onze prachtige collectie; onder andere raambekleding, vloeren en behang.   
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er die in een gedreven team resultaat wilt 
boeken. Als stylist/adviseur ben jij het visitekaartje van Decorette en ben jij continu bezig met het 
inspireren van onze klanten. Daarbij handel je klantgericht, maar hou je focus op resultaten. Je 
spreekt proactief klanten aan die onze winkel bezoeken en gaat met hen in gesprek om hun behoefte 
te inventariseren. Vervolgens zorg jij voor een advies op maat en kom je tot een passend advies. 
Daarnaast zorg je voor de bijkomende administratieve werkzaamheden. 
 
Wat zoeken wij: 

• Klantgericht; je bent klantvriendelijk, houdt rekening met de commerciële belangen, je 
communiceert vlot en duidelijk, je overlegt goed met de klant of onze eigen organisatie. 

• Ervaring is een pré. 

• Representativiteit; je bent het gezicht en visitekaartje van de zaak. 

• Je kunt zelfstandig werken, bent proactief en representatief. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. 

• Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden. 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een team met gezellige collega’s. 
• Een uitdagende functie met mogelijkheden om mee te denken over de invulling van de 

winkel. 
• Een marktconform salaris, 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, goede pensioenregeling. 
• 20% shopkorting op de hele collectie. 
• Altijd vrij op zondag. 



 
Deze vacature is op basis voor mimimaal 24 uur per week, echter zijn meer uren/dagen ook 
bespreekbaar. 
 
Interesse? 
Ben je na het lezen van dit profiel enthousiast geworden, aarzel dan niet en reageer snel! Solliciteer 
direct en stuur ons je cv en motivatie naar vacatures@banenloket.nl. 
 


