
Vandenberghe Verf is familiaal bedrijf in volle expansie. Als groot- en kleinhandel in 

verf en toebehoren, hebben we samen met onze tende winkel gespecialiseerd in 

raamdecoratie en zonwering, een compleet aanbod interieurdecoratie. 

Voor Vandenberghe Verf zoeken wij een nieuwe medewerker die zich volledig in ons 

motto kan vinden: wij zijn pas tevreden als onze klanten dat zijn. 

 

JOUW TAKENPAKKET: 

Als adviseur ben je verantwoordelijk voor allerlei taken: 

 Je verwelkomt de klanten en op basis van hun behoeften en de juiste vragen,  

bied je hen een gepaste oplossing aan, die je afhandelt van A tot Z, d.w.z. 

bestellingen klaarmaken, het kleurmengsysteem hanteren, t.e.m. de betaling. 

 Je adviseert de klanten in de winkel over kleur, beleving, esthetiek en 

verftechnieken. 

 Je mengt zelf de verven en zet de bestellingen klaar; bestelling voor behang 

bestel je bij onze leveranciers en volgt de levering en afhaling hiervan op. 

 Je handelt concrete klantenvragen administratief af (invoer bestellingen, 

opmaak bestelbonnen, kassa, facturatie, ontvangst geld/bankcontact en 

voorbereiding offertes). Je zoekt specifieke klantenvragen uit en informeert de 

klant 

 Je zorgt voor de orde en netheid in en rond de winkel. 

 Je vult rekken aan, help met de etalages, doet bijbestellingen waar nodig. 

 Je houdt je eigen kennisniveau up to date. 

 Je  straalt ons imago uit 

 

 

JOUW PROFIEL:  

 

 Je hebt affiniteit met interieur en decoratie. 

 Je bent klantgericht, geeft graag advies en je hebt een verzorgd voorkomen. 

 Je hebt een goede basiskennis van verf en verftoepassingen 

 Ervaring in verkoop is een must 

 Je hebt kennis van MS Office 

 Je bent flexibel naar uurregeling toe 

Zaterdagwerk hoort bij een job in verkoop, daarom heb je een vrije dag tijdens de 

week. 



ONS AANBOD: 

 

- een goede, markconforme verloning ifv ervaring 

- voldoende ruimte voor eigen initiatief 

- doorgroeimogelijkheden naar kleurenadviseur aan huis 

- voltijds contract voor onbepaalde duur 

 

 

Zie je het helemaal zitten? 

 

Mail dan nog vandaag je cv en motivatie door naar 

marianne@vandenbergheverf.be 
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