
Blom Interieurs is een no-nonsense familiebedrijf dat nationaal en internationaal opereert. We 
ontwerpen en verzorgen projectinrichtingen in de hotellerie, short stay, recreatie, studentenhuis-
vesting en zorg. Onze ontwerpers verstaan de kunst een woonkamer, restaurant of een gezamen-
lijke 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 projectinrich-
tingsbranche is een markt waar Blom Interieurs zich met veel plezier op begeeft. Vele opdracht-
gevers hebben op hun beurt al plezier beleefd aan de creatieve en deskundige blik van Blom. 

blom interieurs t.a.v. janneke engel | Postbus 295 | 8600 AG Sneek | j.engel@blominterieurs.nl | blominteRieurs.nl

Een zeer uitdagende job in een dynamisch, internationaal opere-
rend bedrijf, waarbij samenwerking, werkplezier, 
servicegerichtheid (zowel in- als extern) voorop staan!

 

•	 Representatief
•	 Zelfstandig	&	flexibel
•	 Een echte teamplayer 
•	 Communicatief vaardig 
•	 In staat om prioriteiten te stellen en het overzicht te houden
•	 Stressbestandig en deinst niet terug voor harde deadlines
•	 Improvisatiegericht
•	 Klant- en servicegericht
•	 Pro-actief en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
•	 Bereid om (incidenteel) te overnachten op locatie.

Wat ga je doen?

LOGISTIEK MEDEWERKER M/V (FULLTIME)

Als bovengenoemde functie jou 
op het lijf geschreven is, dan nodigen 
wij je uit om je sollicitatiebrief, voorzien 
van je C.V. te sturen naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Janneke Engel
Postbus 295
8600 AG SNEEK
Mail: j.engel@blominterieurs.nl
T: 0515 - 33 41 00

wat verwachten wij?

Ben jij de logistiek medewerker 
die wij zoeken?

•	 Het transporteren, leveren, monteren en plaatsen van  
meubelen en raambekleding

•	 Ondersteuning bieden bij het laden van transporten
•	 Het eventueel uitvoeren van (kleine) reparatiewerkzaamheden
•	 Interne schriftelijke rapportage/terugkoppeling verzorgen  

richting de projectcoördinator
•	 Het logistiek aanspreekpunt voor klanten op projecten  

•	 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, een groot rijbewijs is een pré  

(bereidt zijn om te halen). 

Wat bieden wij?

Jij bent:

Ben jij degene die er straks voor zorgt dat onze meubelen op de meest effectieve 
en efficiënte wijze bij onze projecten gereed staan? En beschik jij over onder-
staande eigenschappen? Dan zijn we wellicht een goede match!

bekijk onze 
vacaturevideo


