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Interieurvormgever/Commercieel medewerker 

vloeren en binnendeuren (m/v/x) parttime of fulltime 

REGIO BRUGGE 

 
Heb jij een passie voor alles omtrent betegeling en 
binnendeuren? En wil je die passie gebruiken om onze 
klanten een esthetisch mooie en kwalitatieve oplossing 
te bieden?  
Dan kan jij met jouw advies en commercieel talent onze 
klanten gelukkig maken! Je komt in contact met 
particuliere klanten, aannemers en architecten. Door 
jouw expertise in onze productgroep vloeren en 
binnendeuren word je door hen aanschouwd als dé 
vakspecialist. 

 
IS JOUW PROFIEL EEN MATCH? 

Met jouw ondernemerschap en eigen inbreng, beschouw je de toonzaal 

als je eigen bedrijf. Je volgt trends en denkt mee met elke klant. Met 
andere woorden, je geeft hen correcte informatie, geeft esthetisch 
advies, en doet dit steeds met de glimlach! Je maakt offertes op, volgt 

deze nauwkeurig op tot en met ondertekening door de klant.  
Vervolgens informeer je interne diensten over bestellingen en 
leveringen. De leveringstermijnen volg je op en je onderhoudt 

commerciële contacten met onze klanten.  

WIE WE ZOEKEN 

• Je hebt een A2 diploma. Diploma binnenhuisarchitectuur of 
interieurvormgeving is een plus. Of je hebt een passie voor alles 
omtrent betegeling/binnendeuren waar smaak en esthetiek 
belangrijk is. 

• Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring gerelateerd aan onze 
productgroep vloeren (plaatsingstechnieken en bijgaande 
afwerkingsproducten) of je hebt een enorme interesse. 

• Je bent woonachtig in de streek. 
• Je bent sterk commercieel aangelegd, stressbestendig, vlot en 

aangenaam in de omgang. 
• Je hebt gevoel voor esthetiek en hebt interesse in 

nieuwe trends. 
• Je bent leergierig met betrekking tot technische vooruitgang. 
• Je kan en wil werken op zaterdag (1 op 2 zaterdagen). 

 

ONZE GRONDSTOFFEN VOOR WERKGELUK 

• Contract van onbepaalde duur met 12 extra ADV-dagen, 
maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering 

• Je komt terecht bij Groep Verhelst, een financieel gezond bedrijf 
met een familiale, lokale werksfeer waar we gedrevenheid, 
positiviteit en samenwerken hoog in het vaandel dragen 

• Je komt terecht in een gedreven en hardwerkend team, die graag 
eens lacht en een traktatie omarmt! 

• Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te tonen 
• Veel variatie in je job, onder meer door ons ruim productgamma 

en diversiteit in type klanten 
• Als V-Compagnon krijg je korting in onze bouwshops! 


