
Blom richt in: vakantiehuizen, hotels & horeca, studentenkamers en zorghuisvesting. 
Gepassioneerd bedenken wij slimme inrichtingen, produceren we meubels en realiseren wij 
de mooiste interieurs. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: de bewoner/gast/cliënt 
aangenaam verrassen!

Steek jij graag je handen uit de mouwen, ben je sterk genoeg om grote meubels te tillen en 
breng jij graag een lach op het gezicht van de klant? Dan zijn wij waarschijnlijk een goede 
match! 
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Jij
• Bent handig en draait met gemak op locatie meubels in elkaar;
• Kunt goed overweg met klanten en collega’s;
• Bent een ochtendmens;
• Hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Bent in het bezit van rijbewijs B, het C rijbewijs is een pré.

wat ga je doen?
Jij vertrekt iedere ochtend met een glimlach vanuit Sneek om onze 
klanten blij te maken met kersverse nieuwe producten. Je brengt 
de meubels niet alleen naar binnen, je pakt de meubels uit, zet ze 
in elkaar en plaatst ze keurig op de gewenste plaats. Vervolgens 
ruim je alles op en laat je de klant blij achter om naar de volgende 
klus te gaan.

Wat bieden wij?
Een superleuke job in een 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.

Loop jij over van enthousiasme? Wacht dan niet langer en solliciteer 
nu! Stuur snel jouw motivatiebrief voorzien van cv naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Janneke Engel
Postbus 295
8600 AG SNEEK

Of per email: j.engel@blominterieurs.nl

Wil je meer informatie over Blom Interieurs? 
Of ben je nieuwsgierig geworden naar onze 
organisatie? Scan dan de QR- code om de 
vacature video te bekijken of ga naar:
www.blominterieurs.nl

Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste: 

Meubel Bezorger/Monteur (FULLTIME)


