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VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR VERKOOP BINNENDIENST  
 
Ben jij een sterke persoonlijkheid die het beste presteert onder druk? Dan zijn wij mogelijk op zoek 

naar jou!  

 
 

Over Blom  

Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de 

projectinrichtingsmarkt  van Leisure, Care en Short-stay. (recreatieparken, hotels, zorginstellingen, 

studentenhuisvesting). 

 
Blom Interieurs biedt het gehele spectrum aan van ontwerp tot en met de inrichting en houdt 

daarbij alle disciplines in eigen hand: van ontwerp, (deels) eigen productie tot en met de logistiek. 

Een juiste combinatie van deze disciplines maakt Blom tot een professionele speler. 

 

Ten behoeve van de afdeling verkoop binnendienst is Blom Interieurs op zeer korte 

termijn, op zoek naar een gedreven  PROJECTCOÖRDINATOR  

  
Taken en verantwoordelijkheden 

 
 

 Het zelfstandig uitwerken van offertes inclusief calculatiewerkzaamheden 

 Het bewaken van de budgetten 

 het tijdig en correct invoeren van orders 
 Bewaken tijdige inkoop en binnenkomst goederen 

 Afdeling planning informeren over geplande leveringen en het bewaken van de planning 

en voortgang op projecten 

 Continue communicatie met opdrachtgevers over voortgang offertes, orders, leveringen en 

na-leveringen inclusief aftersales service 

 Het voorbereiden, bijwonen en de verslaglegging verzorgen van klantbezoeken/overleggen 
 Periodiek controle logistieke voortgang projecten – op locatie 

  
  

Het profiel  

 
 

 HBO niveau (administratief, BE of CE) is een absolute vereiste  

 Mondeling en schriftelijk zeer goed onderlegd 

 Stevige persoonlijkheid 

 Cijfermatig sterk 

 Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een must 

 Goede kennis van Word en Excel 

 Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Een pro- actieve werkhouding 

 Een positieve instelling 

 Oplossingsgericht 

 Kennis van de woninginrichtingsbranche is een pré 

 

Geboden wordt 

 
Een superleuke job in een zeer dynamische werkomgeving én werken in een zeer enthousiast en 

gedreven team binnen een no-nonsense bedrijf, waar de lijnen kort zijn en alle kans wordt 

geboden voor eigen inbreng en ontwikkeling. 
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Meer informatie 

 
Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met 

Antoni Blom, manager operations, bereikbaar op: 0515-334100. 

 

Voor meer informatie over wie Blom Interieurs is en waar Blom voor staat zie 

www.blominterieurs.nl  
  

 

Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag in contact met jou. Stuur dan je  

motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar:  

 

Blom Interieurs 
T.a.v. Anouska van Ooijen  

Postbus 295 

8600 AG SNEEK 

 

Of per email: A.vanOoijen@blominterieurs.nl  
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