
 
 
THIRYPAINTS winkelverantwoordelijke 
 
Thiry Paints is een groothandel en decoratiezaak gespecialiseerd in verf, behang, vloerbekleding en 

raamdecoratie. Een professionele afwerking start met professioneel advies en dat is waar Thiry 

Paints het verschil maakt. 

Voor het filiaal in Halle zijn wij op zoek naar een winkelverantwoordelijke met vooral focus op verf en 

toebehoren. Je bent eindverantwoordelijke van jouw filiaal voor de verkoop, personeel, 

administratie, … Je staat hierbij aan het hoofd van het winkelpersoneel dat je dagelijks coacht en 

motiveert. Dankzij jouw coördinatie- en organisatietalent zorg je ervoor dat jouw filiaal op rolletjes 

loopt. 

Als kandidaat winkelverantwoordelijke leer je gedurende de eerste paar maanden alle taken en de 

winkel zelf door en door kennen. Daarnaast volg je verschillende interne- en productopleidingen bij 

onze leveranciers. Je ontwikkelt je kennis en leert de organisatie van de winkel volledig te begrijpen. 

 

Takenpakket 
 

Verkoop 

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

 Samen met de vertegenwoordiger kijk je uit naar opportuniteiten, volg je leads op en maak je 

offertes en aanbestedingen. 

 Klantvriendelijkheid, orde en netheid en een goed overzicht zijn key voor een sterk beleid. 

 Je volgt de marketingacties op en stelt deze tentoon in jouw winkel. 

Personeel 

 Je begeleidt, ondersteunt, motiveert en coacht je medewerkers in hun dagelijks job. 

 Je zorgt voor de werkverdeling en tijdige en correcte personeelsplanning. 

Administratie 

 Je zorgt voor een correcte afhandeling van de goederenstroom. 

 Het opmaken van bestellingen en stockbeheer. 

 Het beheer van geldstromen in de winkel: kassa afrekening, kluisbeheer. 

 Je rapporteert aan de regio manager. 

 

Profiel 
 

 Je hebt een bachelordiploma of hebt reeds ervaring opgebouwd binnen de sector inclusief 

teamaansturing. 

 Je ben expert in minstens één van volgende vier zaken: verf, behang, vloerbekleding, 

raamdecoratie. 

 Interesse of affiniteit met interieur, decoratie of doe-het-zelf is een must. 

 Je bent administratief sterk en werkt vlot met een ERP-systeem (Microsoft Navision). 

 Je bent zeer klantgericht & flexibel. Je staat steeds met de glimlach onze klanten te woord en 

helpt hen op weg binnen jouw winkel. Op drukke dagen hou je steeds je hoofd koel en ga je 

pragmatisch te werk. 

 Je bent een echte people-manager met sterke communicatievaardigheden, positieve 

ingesteldheid & overtuigingskracht. Je weet als geen ander hou je jouw team moet begeleiden en 

motiveren. 



 Je hebt een goede fysieke conditie. 

 Zaterdagwerk vormt geen probleem. 

 

Aanbod 
 

 Werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf. 

 Aantrekkelijk loon 

 Bedrijfswagen. 

 Een bonusregeling op basis van je prestaties. 

 Eindejaarspremie. 

 20 vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen 

 Personeelskorting. 

 Ruimte voor initiatief en individuele ontwikkeling met reële doorgroeimogelijkheden. 

 
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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