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Ben jij die topper die ervoor gaat om de klant elke dag met een glimlach van de beste producten te voorzien, je voldaan 
voelt wanneer je de klant met zijn producten en een glimlach ziet vertrekken en je handen graag uit de mouwen steekt? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland. Met 17 verkooppunten en ruim 80 collega’s leveren wij 
onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele schildersbedrijven. Veel van deze producten gaan over 
onze verkoopbalies. Een prettig ontvangst van de klant en een goede begeleiding is daarom enorm belangrijk voor ons!  
 
Voor onze hoofdvestiging in Rotterdam zijn wij opzoek naar nieuwe collega’s in de functie van: 
 

Kleurmaker Fulltime 
 

Wat ga je bij ons 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 produceren en 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. De kleurmaker heeft een passend antwoord op elk kleurprobleem 
van de klant. 
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. 
• Dagelijks onderhoud verrichten aan de verfmengdispensers. 
• Kleurpasta’s bijvullen en updates doorvoeren in de verfmengdispensers. 
• Zendingen samenstellen per afleveradres. 
• Orders verzend klaar maken voor in- en extern transport. 
• Ontvangen goederen inruimen. 
• Manco’s en beschadigingen registreren. 
• Producten controleren op houdbaarheid en de etikettering. 
• Voorraadtekorten tijdig signaleren en melden. 
• Werkzaamheden verrichten in het magazijn. 

 
Wat vragen wij van jou? 

• 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 

 
En wat bieden wij jou… 

Wij bieden een leuke baan met een informele en gezellige werksfeer, ook krijg je eigen verantwoordelijkheid en ga je 
zelfstandig aan de slag. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en zie jij een toekomst voor jezelf binnen onze 
organisatie? Dan bieden wij ook diverse doorgroeimogelijkheden. 
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Verder praten? 

Heb je interesse en ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan een leuke en korte motivatie samen met je CV naar 
vacature@simonisverf.nl. Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust met Petra Alkema, HR, via 
telefoonnummer 010-8702132.           
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