DARIS WONEN EN SLAPEN ZOEKT EEN

ALLROUND STOFFEERDER

Wij zijn Daris Wonen en Slapen. Wij maken van een huis een thuis.
Een plek waar onze klanten gelukkig zijn. Waar ze tot rust komen. Wij
vragen klanten niet wat ze zoeken, maar waar ze van houden. In dé
woonwinkel van de Kempen prikkelen we dan ook de geest van iedere
bezoeker. We maken gebruik van de mooiste materialen en de meest
verrassende producten en collecties. Klanten worden verliefd op onze
interieurplannen en kunnen niet wachten tot hun nieuwe interieur
werkelijkheid wordt …

DAARIS EEN VAKMAN VOOR NODIG
Burg. Magneestraat 56-60 | 5571 HE Bergeijk | +31 (0)497 57 13 34 | info@daris-wonen-slapen.nl | daris-wonen-slapen.nl

DARIS WONEN EN SLAPEN ZOEKT EEN

ALLROUND STOFFEERDER

DAARIS EEN VAKMAN VOOR NODIG
Jij bent een van onze stoffeerders. Je verstaat het vak als geen ander, want je hebt ervaring. Daarmee willen we niet
zeggen dat je alleen maar bij ons aan de slag kunt wanneer je CV net zo lang is als de Chinese Muur. Maar je begrijpt
wat we bedoelen. Je kunt stofferen en monteren en beschikt over de nodige materiaalkennis en twee rechterhanden
waarmee je op correcte wijze monteert op locatie bij onze klanten. Interesse in het vakgebied spreekt voor zich. Daris
Wonen en Slapen focust zich voornamelijk op de particuliere woninginrichting. Dit betekent dat je met grote regelmaat
bij klanten over de vloer komt. Je weet jezelf en het ‘merk’ Daris Wonen en Slapen dan ook altijd op de juiste manier
onder de aandacht te brengen.

WAT JIJ ZOEKT
We horen graag van je of je nog iets mist.
Een uitdagende en afwisselende job met een grote mate van zelfstandigheid
Prima salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Een bedrijf dat regionaal echt een begrip is. Zeg gerust een merk
Een vriendelijke en laagdrempelige werkomgeving, waarin je werkt in een klein en hecht team
Een financieel gezond bedrijf

WAT WIJ ZOEKEN
We hebben er best even over nagedacht en komen tot het volgende.
Je bent collegiaal en werkt bij voorkeur in een klein team
Je bent een tikkeltje eigenwijs [in de positieve zin van het woord]
	Je neemt graag het voortouw. Als jij weet wat er moet gebeuren, dan komt het goed.
Veel sturing heb je niet nodig.
Je beschikt over een gezonde portie prestatiedrang. Je wilt altijd topwerk afleveren!
Je beschikt over rijbewijs B

WE MAKEN GRAAG KENNIS
Bellen, mailen of app’en. Laat van je horen op een manier die bij je past. Een CV is een vereiste, een motivatiebrief
is dat niet. Wil je meer weten over de vacature of Daris Wonen en Slapen, neem dan contact op met Niels Daris.
Je bereikt hem via niels@daris-wonen-slapen.nl / +31(0)497 57 13 34 / +31(0)6 89 97 01 64 [ook om te app’en]
Op de traditionele manier kun je jouw sollicitatie versturen naar
Daris Wonen en Slapen | Burgemeester Magneestraat 56-60 | 5571 HE Bergeijk.
Ter attentie van Niels Daris of mailen naar HR@daris-wonen-slapen.nl
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

