
 
   
 
VACATURE JUNIOR PROJECTCOÖRDINATOR VERKOOP BINNENDIENST M/V/ FULLTIME 
 

Functieomschrijving 

Ben je net afgestudeerd, ambitieus maar heb je nog niet veel werkervaring? 

 

Geen probleem – je persoonlijkheid en drive is minstens even belangrijk bij Blom Interieurs! 

 

Ter uitbreiding van de afdeling verkoop binnendienst zijn wij op zoek naar een  junior project coördinator die 

wil doorgroeien naar een volwaardige project coördinator functie. 

 

Voor deze functie is het allerbelangrijkste dat je, naast een afgeronde HBO-opleiding, uit het juiste “hout 

gesneden” bent, dat wil zeggen: over een stevige, daadkrachtige en klantvriendelijke persoonlijkheid 

beschikt! 

 

Heb jij zin om in een groeiende onderneming te starten in deze functie? Dan is dit jouw kans om fantastische 

werkervaring op te doen en te groeien!  

 

Hoe we jou willen laten groeien bij  Blom? Door middel van in- en externe trainingen en een intensieve 

begeleiding en coaching “on-the-job” door onze eigen ervaren medewerkers. 

  

  

Functie-eisen 
Taken en verantwoordelijkheden 

jij bent dé klant- en oplossingsgerichte contactpersoon voor jouw klanten en regelt intern alle zaken voor hen!   

 

Jij zorgt ervoor dat "jouw” klanten snel en vlot worden bediend en dat opdrachten op tijd en correct worden 

uitgevoerd. Intern heb je veelvuldig contact met de afdelingen inkoop en logistiek. 

 

Dit alles doe je met heel veel positiviteit en een grote glimlach! Tegenvallers weet jij op een positieve en 

daadkrachtige manier te tackelen. 

 

Kortom: je bent een vrolijke en daadkrachtige "spin in het web" en laat niet los voordat elke levering tot 

volle tevredenheid van jouw klant is afgehandeld: bij jou is de klant koning! 

  

Jouw taken zijn : 

 het zelfstandig uitwerken van offertes en orders 

 het bewaken van het gehele traject vanaf inkoop/productie tot en met (een tijdige) levering 

 het bewaken van de voortgang op projecten tijdens leveringen en na leveringen 

 het voorbereiden, bijwonen en de verslaglegging verzorgen van klantbezoeken/overleggen 

 periodieke controle logistieke voortgang projecten – op locatie 

 beheersing van de Duitse taal is een must 



 

 

 

Bedrijfsprofiel 
 

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. In de projectinrichting branche zijn momenteel zeer 

veel fantastische ontwikkelingen gaande. Dit maakt de branche interessant en super leerzaam! 

 

Deze branche is echter ook één van de keiharde deadlines: afspraak = afspraak,  snel schakelen en proactief 

acteren! 

Zin in deze startersfunctie? En overtuigd dat jij dé persoon bent met de juiste houding en 

drive? 

Stuur dan zo snel mogelijk je  motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar: 
Blom Interieurs 
t.a.v. Joke Steinfort-Blom 

Postbus 295 

8600 AG SNEEK 

of per mail: J.Steinfort@blominterieurs.nl 

Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op! 

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

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

www.blominterieurs.nl  

 


