
DARIS WONEN EN SLAPEN ZOEKT EEN 
INTERIEURSTYLIST
Jij bent een creatieve en zelfstandige interieurstylist die woonideeën vertaald naar uitdagende interieurplannen en 

3D-ontwerpen. Je plannen ‘verkopen’ zichzelf én als verkoper in onze woonwinkel weet je ons productaanbod perfect 

onder de aandacht te brengen.



WAT WIJ ZOEKEN
Je bent op korte termijn beschikbaar  

Beroepsopleiding Interieurdesign / Binnenhuisarchitectuur / Interieurvormgeving

MBO werk- en denkniveau

Uitstekende kennis (theoretisch en praktisch) van Office, Adobe en Sketchup

Affiniteit met de woonbranche

In staat om producten, materialen, kleuren en stijlen uit onze woonwinkel samen te brengen in prikkelende en 

uitdagende moodboards, interieurplannen en 3D-ontwerpen

Je bent verkoopgericht maar bovenal klantgericht 

Jij bent in het bezit van rijbewijs B

De bereidheid om op zaterdagen en koopzondagen te werken

WAT JIJ ZOEKT 
Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO)

De kans om je te ontwikkelen

Prettige informele werksfeer binnen een écht familiebedrijf

Werken in een hecht team

Een uitdagende baan in een dynamische en inspirerende branche

Een bedrijf dat regionaal echt een begrip is. Zeg gerust een merk

Een parttimebaan 24-32 uur per week (fulltime is ook bespreekbaar)

Je bent een interieurstylist & en verkooptalent om van te houden. Dat vinden wij én onze klanten. Wat jij vooral ‘begrijpt’ 

is dat thuis ook écht thuis moet zijn. Bij Daris Wonen & Slapen vragen we namelijk niet aan klanten wat ze zoeken, wij 

vragen waar ze van houden. Zo creëren we uiteindelijk ook interieurs om van te houden. En dat is ook precies wat wij van 

jou vragen! Jij hebt een passie voor meubelen en interieur en maakt - samen met ons - klanten gelukkig; van bank en 

complete eetkamer tot de perfecte lamp en accessoires voor op tafel!

DAARIS EEN NATUURTALENT VOOR NODIG

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-sla pen.nl

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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