
 
 
THIRYPAINTS plaatser raamdecoratie 
 
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. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste plaatser van raamdecoratie. De commerciële 
medewerkers zorgen voor de verkoop, jij zorgt voor een uitstekende service en de 
praktische uitvoering van de opmeting en plaatsing. 
 
Takenpakket 
 

 Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor het operationeel uitvoeren van de projecten 
‘raambekleding’. 

 Je staat in voor secure opmetingen bij de klant. 

 Je bespreekt de haalbaarheid van het project met de klant en de commerciële 
medewerker. 

 Je geeft zelf advies bij praktische problemen. 

 Je zorgt voor de planning van de verschillende projecten. 

 Je zorgt voor een correcte plaatsing bij de klant. 

 Je volgt de projecten op tot ze helemaal opgeleverd zijn. 

 Je lost problemen op in verband met bestellingen, leveringen en plaatsingen. 

 Je voert herstellingen uit ter plaatse of in de winkel. 
 
Profiel 
 

 Je bent een handig persoon. 

 Je hebt een basiskennis van elektriciteit en domotica. 

 Je werkt graag zelfstandig en bent in staat om een correcte tijdsinschatting te maken en 
een eigen werkplanning op te stellen. 

 Je hebt een goed ruimtelijk inzicht. 

 Je hebt een efficiënte werkaanpak met oog voor detail, orde en netheid. 

 Je denkt praktisch, proactief en oplossingericht. 
 
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 medewerkers. 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. 
 
 
 



Collega’s gezocht voor: 
 
Thiry Paints Leuven, Brusselsesteenweg 10, 3020 Herent. 
 
Interesse? 
Aarzel dan niet om jouw CV door te mailen of op te sturen naar Joris Roobaert – 
joris.roobaert@thirypaints.be – Brusselsesteenweg 10, 3020 Herent. T 016 23 49 92 
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