
Hé toekomstige filiaalmedewerker!
Snap jij wat #samensuccesvol betekent? En word jij enthousiast van alles wat met de functie 
filiaalmedewerker te maken heeft? Dan zijn wij zeker op zoek naar jou! 

Wat bieden wij jou?

• Een uitdagende job bij een ambitieus bedrijf met een afwisselende
functie voor 40 uur in de week.

• De ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen door bijv. opleidingen of events
• Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Stuur dan je motivatie+ CV naar vacature@simonisverf.nl. 
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Bel dan met Esmee van Hooft, 
HR Manager, via 06 14 32 19 01. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in jouw carrière of heb jij net jouw HBO studie afgerond en wil jij een 
uitdagende startersfunctie? Wil jij werken bij een informeel bedrijf waar jouw ontwikkeling voorop staat? Lees dan snel 
verder!

Wie zijn wij?

Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland die dagelijks met passie het vakmanschap koestert. 
Met 17 verkooppunten en ruim 80 collega’s leveren wij onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele 
schildersbedrijven. Voor de regio Rotterdam en Den Haag zijn wij op zoek naar een nieuwe filiaalmedewerker. Word jij 
dat? 

Wat ga jij doen? 

Je begint de dag om 7.00 uur ’s ochtends door het filiaal te openen. De eerste schilders staan al voor de deur en jij kan 
niet wachten om ze te helpen. Je helpt de klanten met hun vragen en bestellingen in onze vestigingen en via de telefoon. 
Je doet dit met een positieve en klantgerichte houding en zorgt dat elke klant met een goed gevoel onze vestiging 
verlaat. Zo drink je ook op een rustiger moment even een kopje koffie met ze of organiseer je leuke ochtenden zoals een 
“tosti-ochtend” om een leuke en goede sfeer binnen jouw filiaal te creëren. Naast het verkopen van de producten ben je 
de rest van de dag nog met andere zaken bezig: 

• Kleuren aanmengen met de verfmengmachines
• Voorraadbeheer
• Zorgen voor een nette presentatie van ons assortiment in de showroom

Wie ben jij?

• Commerciële topper

• Je hebt ervaring in de verfbranche en verftechnische kennis. Heb je dit niet maar wil je echt graag bij ons aan de slag.
Vrees dan niet, dan steken wij graag de energie in jou en leiden wij je op, zodat je de verftechnische kennis snel onder
de knie hebt!

• Je vindt het leuk om met klanten bezig te zijn en bent klantgericht

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

• Je bent een teamplayer

• Je neemt zelf initiatief door werkzaamheden op te pakken

• Je kan goed omgaan met verantwoordelijkheden

• Je bent bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen


