
 
 
 
BLOM INTERIEURS IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN 
MEEWERKEND VOORMAN M/V (FULLTIME) 
 
 
 
 
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). 
 

Over de functie  
De meewerkend voorman is tijdens de uitvoering van een project dé schakel tussen de klant en de 
projectcoördinator van Blom Interieurs. 
 

Kernwoorden waar kandidaten dan ook over dienen te beschikken zijn: een klantgerichte 
werkhouding, kennis van en ervaring met  levering van meubelen en raambekleding, technisch 
inzicht en oplossingsgericht vermogen en goede communicatieve vaardigheden.   
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 
 

 Het transporteren, leveren, monteren en plaatsen van meubelen en raambekleding 
 Ondersteuning bieden bij het laden van transporten 
 Het inmeten van vertrekken ten behoeve van de productie van raambekleding en 

maatwerkmeubels 
 Het eventueel uitvoeren van (kleine) reparatiewerkzaamheden  
 Het aansturen van een team van inhuizers 

 Interne schriftelijke rapportage/terugkoppeling verzorgen richting de projectcoördinator, 
naar aanleiding van leveringen 

 Het logistiek aanspreekpunt voor klanten op projecten 
 

Profiel kandidaat   

 
Kandidaten dienen te beschikken over onderstaande opleiding en ervaring én voldoen aan de 
gevraagde persoonlijkheidskenmerken:  

 

Gewenste opleiding/ervaring: 

 Relevante opleiding – minimaal MBO-4 niveau 

 Technisch inzicht  

 Kennis van meubelen en raambekleding 

 Aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie en vergelijkbare branche is een pré 

 In bezit van rijbewijs en groot rijbewijs 

 

Gewenste persoonlijkheidskenmerken:  

 Representatief 

 Grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit 

 Goed kunnen werken in een team 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 In staat zijn om prioriteiten te stellen en overzicht te houden 

 Grote mate van stressbestendigheid en het vermogen om met harde deadlines te kunnen 
werken 

 Improvisatievermogen 

 Klant- en servicegericht 

 Een pro- actieve werkhouding 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereidheid tot (incidenteel) overnachten op locatie. 

 



Geboden wordt 

Een zeer uitdagende job in een dynamisch, internationaal opererend bedrijf, waarbij 

samenwerking, werkplezier, servicegerichtheid (zowel in- als extern) voorop staan. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met Joke 
Steinfort-Blom, (JCM Projectmanagement), bereikbaar op: 06 – 30293765. 

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. Joke Steinfort-Blom
Postbus 295
8600 AG SNEEK

Of per email: j.steinfort@blominterieurs.nl

http://www.blominterieurs.nl/

