
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, events, 

etc. 
• Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie + CV naar vacature@simonisverf.nl. 
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 
Bel dan met Petra Alkema via 010-8702132.

Hé toekomstige kleurmaker!
Snap jij wat #samensuccesvol betekent? En word jij enthousiast van alles wat met kleur te 
maken heeft? Dan zijn wij zeker opzoek naar jou! 

Wat ga jij doen? 
Je begint de dag samen met jouw collega’s van de kleurmakerij en het magazijn. In de veelzijdige rol als kleurmaker ben 
je verantwoordelijk voor het op kleur maken van verf. Dit houdt in dat je kleuren kunt inmeten en de kleur bij kunt tinten. 
Daarnaast weet je zelfstandig een passende oplossing te vinden op afwijkingen die in  het proces of bij een aanvraag van 
de klant kunnen ontstaan. 
Een proactieve uitstraling, samenwerking met jouw collega’s en punctualiteit zijn belangrijke eigenschappen in jouw 
functie. Jij zorgt ervoor dat de klant de juiste producten ontvangt. 

In de kleurmakerij zijn jouw taken en verantwoordelijkheden onder andere:
• Zorgdragen voor de orde en netheid in de kleurmakerij.
• Onderhoud verrichten aan de verfmengmachine.
• Kleurpasta’s bijvullen en updates doorvoeren in de verfmengdispensers.
• Verforders verzend klaar maken voor in- en extern transport.
• Ontvangen goederen inruimen in de kleurmakerij.
• Werkzaamheden verrichten in het magazijn.

Wie ben jij?
• Je bent fulltime beschikbaar en bereid wisselende diensten te werken tussen 06:00 – 20:00 uur
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Kennis en ervaring in het herkennen en bijtinten van kleuren.
• 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.
• Woonachtig in regio Rotterdam

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging in jouw carrière? En wil jij werken bij een informeel bedrijf waar jouw 
ontwikkeling voorop staat? Lees dan verder!

De organisatie
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 schilders-
bedrijven.

 

 


