
Allround  verkoop-en back office medewerker (fulltime 40 uur)
Voor ons high-end interieur platform in Mijdrecht (zo’n 20 minuten van Utrecht en Amsterdam) zijn we op zoek naar een 

enthousiaste allround verkoop-en back office medewerker met ervaring binnen de woonbranche. 

Je bent sociaal, creatief én secuur. Je weet gemakkelijk contact te leggen en voelt snel aan wat de klant wenst. Met jouw 

creativiteit denk je mee en inspireer je de klant met unieke ontwerpen en voorstellen – waarin de beste kwaliteit voorop 

staat. Naast je creativiteit ga je secuur te werk en zorg je ervoor dat zowel de orderverwerking en planning goed geregeld is. 

Zoek jij een afwisselende baan binnen een high-end interieur platform met grote merken zoals Vola, Rimadesio, Piba Marmi, 

Modulnova, Gaggenau, Mutina, Boley en Modular? Wil jij jezelf graag verder ontwikkelen, ben je leergierig, ambitieus én 

beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden? Dan zoeken wij jou!

Wat wij jou bieden: 

 Marktconform salaris

 Werkweek van dinsdag t/m zaterdag

 Werken met specialisten, de mooiste merken en meest unieke ontwerpen

 Een leuke, creatieve en afwisselende rol waarin geen dag hetzelfde is

 Een familiebedrijf met een dynamisch, gezellig team van enthousiaste collega’s 

 Ruimte voor eigen initiatief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 Doorgroeimogelijkheden

 Aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden

De rol die jij vervult:

 Je begrijpt de wensen van de klant, samen met het team creëer je een passend ontwerp/voostel 

 Orders verwerken is een groot onderdeel van jouw dag 

 Geen deadline ontsnapt aan je aandacht. Jij zorgt ervoor dat de bestelling en levering op het juiste 

 moment gedaan wordt

 Planning is belangrijk. Het is soms passen en meten, maar uiteindelijk lukt het je altijd 

 Jij houdt van structuur. Hoe chaotisch de dag ook loopt, jij zorgt dat alles onder controle is 

 Je bent een aanpakker, toont graag initiatief en ondersteunt het team waar nodig

 De klanten hebben hoge verwachtingen, jij weet als geen ander hoe je deze kunt waarmaken

 Eerlijkheid staat voorop, daarom geef je graag inspirerend advies

 De keuze is reuze, jij hebt (technische) kennis van materialen en apparatuur

 Hoe chaotisch de dag soms ook verloopt, je houdt je hoofd koel en hebt alles onder controle

 Jij gaat alleen voor de beste kwaliteit en stelt de hoogst mogelijke eisen aan materiaal, ontwerp en

 techniek

 Je helpt graag een handje mee in ons magazijn

Deze vaardigheden zijn jouw niet onbekend: 

 Geen 9 - 5 mentaliteit

 Je communiceert proactief en oplossingsgericht met klanten en houdt hen op de hoogte

 Je hebt goede communicatievaardigheden

 Je hebt ervaring met MS Office

 Je werkt gemakkelijk met verschillende systemen 

 Je kent alle ins & outs op interieurgebied

 Werkervaring in de woonbranche is een pré

 Je bent enthousiast, commercieel en hebt een representatieve uitstraling

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend



Wie zijn wij? 

De Elementen Interieur Platform is een ontmoetingsplaats voor architecten, ontwerpers en particulieren die de hoogst 

mogelijke eisen stellen aan materiaal, ontwerp en techniek. Gefocust op helderheid en rust. 

Geïnspireerd door pure ruimte en pure vorm.

Wij richten ons op consumenten, architecten, ontwerpers en stylisten die inspiratie zoeken voor high-end interieurs en 

woon- en lifestyle producten. Ze willen zien, voelen, weten en beleven alvorens over te gaan tot aankopen. Ze kiezen daarbij 

bewust voor een moderne en warme, minimalistische stijl in het gehele in- en exterieur, kwaliteit, onderscheid en functionali-

teit. Wij bieden de bezoeker de mogelijkheid op ruim 800 m2 een uniek stijlconcept te bezoeken en inspirerende ideeën op 

te doen. Hier komen elementen van wonen en lifestyle op een hoog niveau aan bod.

Onze expertise is erop gefocust om onze klanten meerwaarde te bieden. Het realiseren van een ambitieuze visie vereist 

zorgvuldige voorbereiding, waarbij de opdrachtgever natuurlijk nauw betrokken is. Het ontwerptraject, van kennismaking tot 

projectbegeleiding, is zo transparant mogelijk gemaakt, zodat we precies weten wat we van elkaar mogen verwachten.

 

Enthousiast? solliciteer dan snel.

We wachten op je reactie. Stuur je CV en motivatie dan naar platform@deelementen.com o.v.v. 

‘allround verkoop-en back office medewerker’. We nemen snel contact met je op. 
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