
Blom Interieurs is een no-nonsense familiebedrijf dat nationaal en internationaal opereert. We ontwerpen en verzorgen projectinrichtingen 
in de hotellerie, short stay, recreatie, studentenhuisvesting en zorg. Onze ontwerpers verstaan de kunst een woonkamer, restaurant of 
een gezamenlijke ruimte zo te ontwerpen dat alles op zijn plek valt, zowel functionaliteit als sfeer. Een eigen logistiek team zorgt voor 
de complete inrichting en turn-key oplevering. Kortom: de projectinrichtingsbranche is een markt waar Blom Interieurs zich met 
veel plezier op begeeft. Vele opdrachtgevers hebben op hun beurt al plezier beleefd aan de creatieve en deskundige blik van Blom. 

blom interieurs t.a.v. marissa portena | Postbus 295 | 8600 AG Sneek | m.portena@blominterieurs.nl | blominterieurs.nl

ben jij DE salesmanager ZORG
 die wij zoeken?

Wij bieden jou een uitdagende baan in een dynamisch bedrijf en navenante 
branche aan én het werken in een dynamisch, creatief 

en enthousiast team!

Als bovengenoemde functie jou 
op het lijf geschreven is, 

dan nodigen wij
je uit om je sollicitatiebrief, 

voorzien van je C.V. voor eind 
maart’20, te sturen naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Marissa Portena

Postbus 295
8600 AG SNEEK

mail: m.portena@blominterieurs.nl
T: 0515-334100

• Je beschikt over een HBO werk- en denk niveau 
• Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring 

in een soortgelijke functie en branche
• Je bent ondernemend en commercieel ingesteld
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en 

creatieve vaardigheden
• Je hebt een goed ontwikkeld cijfermatig inzicht 
• Je bent een echte netwerker en vindt het een 

uitdaging om eigen deals te sluiten
• Daarnaast is het belangrijk dat je woonachtig 

bent in midden-Nederland

• Het onderhouden en uitbouwen van contacten 
met bestaande klanten

• Het zelfstandig afsluiten van deals met nieuwe 
klanten 

• Je draagt zorg voor het gehele aftersales traject
• Verdiept zich in de wensen en behoeften van de 

generaties die in de zorghuisvesting wonen
• Jouw potentiële opdrachtgevers zijn de 

zorginstellingen in de regio midden-Nederland

Functie omschrijving Functie-eisen

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit een marktconform salaris, 
een interessante bonusregeling, lease-auto, laptop en mobiel van de zaak. Bezoek onze 
website voor meer informatie over Blom Interieurs: www.blominterieurs.nl 
Toe aan verandering en zin in een nieuwe uitdaging?

Flevoland
overijssel

gelderland

utrecht

deel van
zuid-holland

Vacature omschrijving salesmanager zorg
Je bent een goede salesmanager als het verkopen je in het bloed zit en je een echte teamplayer bent. Als 
je daarnaast ook affiniteit én ervaring hebt met het verkopen van interieurs dan ben je bij Blom Interieurs 
meer dan welkom! Daarnaast verdiep je je in de wensen en behoeften van de generaties die in de 
zorghuisvesting wonen en werken. Ter uitbreiding van de afdeling verkoop buitendienst sector Zorg, is Blom 
op korte termijn op zoek naar een salesmanager (fulltime) voor de provincies: Flevoland, Utrecht, Gelderland,
Overijssel en een deel van Zuid-Holland.


