Ben jij klantgericht, gastvrij en heb jij een passie voor interieur? Dan ben
jij binnenkort misschien de nieuwe Interieuradviseur van DecoLegno!
INTERIEURADVISEUR
(16-24 uur per week)
Wat ga je doen?
Je ontvangt en begeleidt particuliere bezoekers in onze showroom in Wormerveer. Je bent in staat
om deze bezoekers te adviseren en hun interieurwensen te vertalen in de juiste selectie uit onze
collectie decoratief plaatmateriaal. Denk aan toepassingen in maatwerk keukens,
kasten of badkamermeubels. We werken alleen op afspraak zodat je de bezoekers jouw volledige
aandacht kunt geven.
Waarom deze functie?
Steeds meer particulieren weten de weg naar onze showroom te vinden. Wij verwachten dat deze
behoefte alleen maar toe zal nemen. Jouw expertise is daarom hard nodig om in deze behoefte te
blijven voorzien. De functie kan freelance of in loondienst worden ingevuld, die keuze wordt in goed
overleg met jou gemaakt.
Wie ben jij?
Jij hebt een passie voor interieur, bent commercieel, gastvrij, energiek en enthousiast. Daarnaast ben
je georganiseerd en bekwaam om de showroombezoeken ook administratief te verwerken.
Wat breng je mee?
• Minimaal MBO niveau 3 werk- en denkniveau. Je hebt bijvoorbeeld een opleiding gevolgd in
de richting van interieurstyling of -ontwerp
• Bewezen werkervaring in de wereld van interieur
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Veel positieve energie en gastvrijheid
Pre:
•

Je kent alle ins en outs van onze collectie decoratief plaatmateriaal.

Wat krijg jij?
Een uitdagende verantwoordelijkheid en volop gelegenheid om van je passie je werk te maken. Je
gaat deel uitmaken van een ambitieuze, groeiende en creatieve organisatie. Een mix van Hollandse
nuchterheid en Italiaans design. Binnen DecoLegno heerst een informele, ontspannen en betrokken
cultuur.

Wie zijn wij?
Wij zijn DecoLegno, gevestigd in Wormerveer, exclusief distributeur van de collectie decoratief
plaatmateriaal van het Italiaanse merk Cleaf. Met de Cleaf collectie bieden wij specialisten in
de interieurbouw een passend alternatief voor het gebruik van natuurlijke materialen in
het interieur. Door gebruik te maken van hoogwaardige technologieën is het mogelijk om decors én
voelbare structuren te ontwikkelen die de beleving geven van het echte materiaal. De designwaarde
haakt in op trends en ontwikkelingen in de wereld van interieur en architectuur. Wij bestaan
inmiddels 10 jaar en groeien door! Met een team van ongeveer 25 medewerkers bouwen we verder
aan ons bedrijf.
Natuurlijk heb je interesse in deze vacature!
Mail je CV en motivatie naar michiel@decolegno.nl. Heb je nog inhoudelijke vragen over de
functie neem dan contact met Michiel Schouten via bovengenoemd email adres.
www.decolegno.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

