
 
 
THIRYPAINTS winkelmedewerker 
 
THIRYPAINTS is een decoratiezaak gespecialiseerd in verf, behang, vloerbekleding en 
raamdecoratie. Een professionele afwerking start met professioneel advies en dat is waar 
THIRYPAINTS het verschil maakt. 
Als talentvol en gedreven verkoper kan je goed luisteren naar de behoeften van de klant. 
Hierdoor ben je in staat gepersonaliseerd technisch en kleuradvies te geven en de klant 
aangenaam te verrassen met je ideeën en enthousiasme. Je begeleidt de klant doorheen het 
hele aankoopproces: analyse van de behoefte, adviseren van producten en kleur, verf 
mengen, afrekenen en inladen van de goederen. 
 
Takenpakket 
 

 Je verwelkomt klanten met de glimlach en op basis van hun behoeften bied je een 
oplossing.  

 Je adviseert klanten in de winkel over kleur, beleving, esthetiek en technische 
vraagstukken. 

 Je mengt zelf verf en sluit de verkoop af. 

 Je bewaakt de orde en netheid in en rond de winkel. 

 Je zorgt ervoor dat klanten over het vooropgestelde product- en dienstenaanbod kunnen 
beschikken (aanvullen rekken, maken van stalen, uitstallen promoacties en lanceringen). 

 Je houdt je eigen kennisniveau up-to-date. 
 
 
Profiel 
 

 Je hebt affiniteit met interieur en decoratie. 

 Je hebt reeds een goede kennis en ervaring in verkoop van één van volgende zaken: verf, 
behang, vloerbekleding, raamdecoratie. 

 Je bent bereid opleidingen te volgen en ons volledig productaanbod aan te leren. 

 Je bent positief ingesteld en houdt ervan om bij een team te horen. 

 Je hebt een verzorgd voorkomen en bent klantgericht. 

 Je bent flexibel in arbeidsuren. 

 Je werkt elke zaterdag en hebt een vrije dag in de week. 
 
 
Aanbod 
 
We zijn een snel groeiend familiebedrijf met een vlakke hiërarchische structuur. Je mag 
rekenen op een open sfeer waarin respect en dialoog centraal staan. Wij hechten veel 
belang aan klantvriendelijkheid en advies en investeren daarom veel tijd en energie om alle 
collega’s op te leiden tot waardige THIRYPAINTS adviseurs. Wij bieden een afwisselende en 
boeiende job aan onder leuke collega’s waarbij je rechtstreeks in contact staat met de klant. 
Je krijgt een bediendencontract van onbepaalde duur en kan reken op extra legale 
voordelen. 



Interesse? 
Aarzel dan niet om jouw CV door te mailen of op te sturen naar: 
Regio Antwerpen: peter.taeymans@thirypaints.be – 0475/43.28.39 
Regio Limburg en Vlaams-Brabant: joris.roobaert@thirypaints.be – 0486/37.17.03 
Regio Oost-Vlaanderen: roel.vandersande@thirypaints.be – 0478/09.71.67 
Regio West-Vlaanderen: beate.vandenhende@thirypaints.be – 0473/61.14.49 
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