
	
	

	
 
 
 
 
Onze gespecialiseerde interieurwinkel heeft een uniek en ruim aanbod in 
raamdecoratie.  
Daarnaast bieden wij ook behang, tapijten en sierkussens aan.  
Je kan bij ons terecht voor advies op maat, aangepast aan jouw interieur.  
 
Persoonlijk contact en passie is ons visitekaartje.  
Met een glimlach zorgen we elke dag voor tevreden klanten! 
 
 
Vacature: Commercieel medewerker parttime  
 
Profiel 
 
 

- Je bent uiterst klantgericht en houdt van telefonische contacten met 
zowel klanten als leveranciers. Je bent empathisch, communiceert helder 
en probleemoplossend 

- Organisatorisch talent, je werkt punctueel en gestructureerd 
- Je beschikt over technisch inzicht en interesse gezien je dagelijks met 

afmetingen en opmeetfiches in de weer zal zijn.  
- Een multi-tasker, je werkt graag autonoom maar ook ten dienste van, 

bovendien beschik je over een hands-on mentaliteit.  
- Je bent in het bezit van een Bachelor diploma of gelijkwaardig door 

ervaring 
- Je hebt ervaring in een commerciële of technische (backoffice) functie 

 
 
 
 
Heb jij als surplus een passie voor interieur … 
Dan ben jij onze man/vrouw! 
 



 
 
 
Functieomschrijving 
 
- In nauwe samenwerking met de zaakvoerster garandeer je een perfecte 

klantenservice 
- Klanten welkom heten en wegwijs maken in de winkel, afspraken 

inplannen voor advies of opmeting 
- Telefonische oproepen beantwoorden en afhandelen, afspraken 

inplannen met klanten, leveranciers of techniekers 
- Je volgt alle mails, administratie, facturatie nauwgezet op ter 

ondersteuning van het verkoopproces.  
- Opvolging van de bestellingen/goederenstroom om op basis daarvan een 

correcte planning te maken voor de plaatsingen van raamdecoratie.  
- Je streeft mee naar een vlotte afhandeling van service orders  
- Naast algemene administratieve zaken zoals het bestellen van 

raamdecoratie, behang, stalen, controleren van leveringen, contacten 
onderhouden met leveranciers, bereid je ook prijsoffertes voor 

- Collecties raamdecoratie en behang aanpassen en up-to-date houden 
zorgen ervoor dat je onze producten kent en begrijpt 

 
 
Aanbod 
 
- Een parttime job (24u à 30,5u, bespreekbaar) met zeer veel afwisseling 

binnen een groeiende omgeving.  
- Interne en externe opleidingen  
- Werken op dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag, vrijdag en 

zaterdagvoormiddag (op zaterdag tot 13u)  
- Marktconform salaris in verhouding tot uw kennis, ervaring en 

prestaties. Extralegale voordelen. 
- Plaats tewerkstelling: Ieper 

 
 
Interesse ? 
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar karen@boones.be  
Contactpersoon: Karen Boonen 


