
VACATURE
VERKOOPADVISEUR / 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER   (PARTTIME)

Per direct zoeken wij een gastvrije, representa� eve, beleefde “Puntjes-op-de-i-ze� er” 
(man, vrouw, junior of senior) die ons kleine maar hechte team wil komen versterken. 

Omdat we uit ons jasje groeien, zijn we op zoek naar versterking. 
We zoeken iemand die houdt van hout en technisch-, ruimtelijk en/of bouwkundig 
inzicht hee� . Een echt “mensen-mens” die gre� g naar nieuwe kennis is, goed met 
computers overweg kan en geen 9-tot-5-mentaliteit hee� .

Compen Parket is een gerenommeerd parketbedrijf dat al sinds 1982 ac� ef is. 
We bestaan uit een ervaren en vakkundig team dat houten vloeren, laminaat en 
PVC vloeren plaatst en renoveert. Tevens verzorgen we traprenova� es en buitenparket. 
Service en kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

De werkzaamheden:
• Adviseren en verkopen van vloeren en producten, via direct contact, telefoon of e-mail
• Maken van een planning voor de uit te voeren werkzaamheden
• Uitvoeren van administra� eve werkzaamheden
• Op orde en schoon houden van toonzaal, kantoor en magazijn
• Verzorgen van de inkoop en het aanvullen van de voorraad
• Assisteren bij het laden en lossen van goederen

Wat wij verwachten van jou:
• Servicegericht en je denkt in oplossingen
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Beheerst de Nederlandse taal goed
• Ervaring met computers

Wat jij kunt verwachten van ons:
• Een contract van 15 uur, met de mogelijkheid op meer uren in de toekomst 
   (werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag, op zaterdag werken is een pré)
• Goede arbeidsvoorwaarden en een vergoeding naar ervaring 
• Een afwisselende job in een hecht team
• Ruimte om te groeien

Herken jij jezelf in deze vacature? 
Stuur dan je mo� va� ebrief en CV dan naar info@compenparket.nl

Wil je meer informa� e over ons bedrijf, neem dan een kijkje op www.compenparket.nl 
of op onze facebookpagina www.facebook.com/compenparket

Compen Parket
Dorpsstraat 15, 6027 PD Soerendonk
Tel: (+31) 0495-592116


