WIJ ZOEKEN

EEN
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

• Heb jij een passie voor interieur?
• Ben jij een duizendpoot die graag organisatorisch en administratief feilloos werk levert?
• Ben jij technisch aangelegd?
• Heb jij de maturiteit en de motivatie om in alle discretie zaken vlotjes te laten lopen?
• Anderen ontzorgen geeft je vleugels?
• Ben je graag bezig met kostprijsberekening?

Dan ben jij diegene die we zoeken!

Dankzij een sterke groei in opdrachten is Janssen Interieur op zoek naar een administratief duizendpoot om
ons team uit te breiden met een calculator. Na een intensieve inwerkperiode ben jij verantwoordelijk voor
de tijdige, nauwkeurige en volledige calculatie van de projecten en het opmaken van offertes.
Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van een totaal interieur.
Jij werkt dan ook offertes uit waaronder - projectkeukens
- keukens op maat
- dressing
- maatkasten
- deuren
- badkamers
- houten vloeren
- gordijnen
- meubels op maat

Jouw takenpakket bestaat uit:
• Het grondig analyseren van plannen
• Offerte omschrijvingen maken
• Grondige prijsvergelijking en weloverwogen keuzes maken om de
kans in offert-fase te maximaliseren
met zicht op een commerciële offerte
• …

-…

Profiel
- Flexibel in werkuren en zaterdagwerk is geen probleem voor jou
- Je hebt ervaring of bent bereid ervaring op te doen. Relevante ervaring is dus geen vereiste, een interne
opleiding is steeds mogelijk.
- Je bent een geboren organisator die ten alle tijden het overzicht kan bewaren over een pak dossiers.
- Je werkt gestructureerd en nauwkeurig en gaat tot het uiterste om tot de meest rendabele opstelling
binnen het meubilair te bekomen.
- Je bezit een voldoende dosis zin voor initiatief
- Je hebt kennis van het officepakket en ervaring met prijscalculaties is een extra troef
- Je kan werken met de nodig teken/calculatieprogramma’s
- Je bent stressbestendig en behoudt het overzicht in drukke tijden. Je bent niet snel van de wijs te brengen.
- Je kan zowel als zelfstandig als in teamverband werken, overleggen en afstemmen.
- Je bent een geboren multitasker en deadlines schrikken jou niet af.

Wij bieden jou
• Een full-time job in een aangename en familiale werkomgeving.
• Een aantrekkelijk loon en veel erkenning voor de door jouw geleverde diensten.

Zin om deze uitdaging samen met ons aan te gaan?
Solliciteer per e-mail: bouwmarkt.janssen@skynet.be
Vermeld hierbij je cv en een motivatie waarom jij de persoon bent die wij zoeken.

• Maak jij onze klanten blij met jouw montage skills?
• Vind jij het boeiend om te werken op verschillende locaties?
• Ben jij technisch, zelfstandig, creatief, positief, praktisch en een teamplayer en bovendien bekend met
houtbewerkingsmachines?

Dan ben jij de monteur die wij zoeken!

Als allround monteur lever je onze ontwerpen gebruiksklaar af bij de klant en ben je bereid opmetingen voor
montage uit te voeren. Je werkt mooie maatwerk-projecten uit waaronder keukens, badkamermeubelen,
maatkasten en dressings. Ook het plaatsen van binnendeuren en parket hoort tot je takenpakket.
Dit voor onze renovatie en nieuwbouwprojecten.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij het monteren sta je garant voor de beste kwaliteit.
Jij zorgt voor maximaal tevreden klanten.
Je werkt met passie aan de veelzijdige projecten met de nodige uitdagingen.
Om onze ontwerpen perfect te monteren, is het belangrijk dat je technische tekeningen kunt lezen,
goed inschattingen maakt, ruimtelijk inzicht hebt en de kwaliteit bewaart.
Daarnaast ben je ook een luisterend oor voor onze klanten.
Met de nodige gedrevenheid, stressbestendigheid en teamspirit ga je tewerk.
Je durft initiatief nemen.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, want teamspirit staat hoog aangeschreven.

Wij bieden jou
• Een full-time job in een aangename en familiale werkomgeving.
• Een aantrekkelijk loon en veel erkenning voor de door jouw geleverde diensten.

Zin om deze uitdaging samen met ons aan te gaan?
Solliciteer per e-mail: bouwmarkt.janssen@skynet.be
Vermeld hierbij je cv en een motivatie waarom jij de persoon bent die wij zoeken.

