
Blom Interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de 
project  inrichtingsmarkt van Leisure, Care en Short-stay (recreatieparken, hotels, 
zorginstell ingen, 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.

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

Kandidaten dienen te beschikken over onderstaande 
persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden:

• Oplossingsgerichte denk- en handelswijze;
• Proactieve houding;
• Beheersing van de Nederlandse (en bij voorkeur Engelse en 

Duitse) taal;
• Woonachtig in de omgeving Sneek.

Wat ga je doen?

FLEXIBELE LOGISTIEKE HULPKRACHT

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan 
komen wij graag in contact met jou! Stuur je 
motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv, naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Janneke Engel
Postbus 295
8600 AG SNEEK
Of per email: j.engel@blominterieurs.nl

WIJ ZIJn op korte termijn op zoek naar 
flexibele logistieke hulpkrachten!

De onderstaande werkzaamheden behoren tot het takenpakket:

• Reserveren van uit te leveren goederen;
• Verpakken en eventueel her verpakken van goederen;
• Laden en lossen van transporten;
• Verzendklaar maken van orders;
• Helpen inhuizen en uitpakken van meubilair op locatie bij 

een klant.

Een superleuke job op flexibele basis 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.

Wat bieden wij?
Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun 
je contact opnemen met Janneke Engel, Assistent operationeel 
manager, bereikbaar op: 0515-334100.

Voor meer informatie over wie Blom Interieurs is en waar Blom voor 
staat zie www.blominterieurs.nl of bekijk onze bedrijfsfilm op: 
https://youtu.be/H0NnCLrllXQ

MEER INFORMATIE?

profiel:

Ben jij een oplossingsgerichte, persoonlijkheid die klant en de deadlines van de 
klanten centraal stelt? Dan zijn we wellicht een goede match!

bekijk onze 
vacaturevideo


