
Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de project inrichtingsmarkt van hotellerie, recrea-
tie, zorg, shortstay en 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 interes-
sante ontwikkelingen gaande. Het is echter ook één van de keiharde deadlines: afspraak = afspraak, snel schakelen en proactief
acteren!

Ter uitbreiding van de afdeling verkoop binnendienst zijn wij op zoek naar een (junior) project coördinator binnendienst. Voor deze
functie is het allerbelangrijkste dat je uit het juiste “hout gesneden” bent, dat wil zeggen: over een stevige, daadkrachtige en
klantvriendelijke persoonlijkheid beschikt!

(Junior) projectcoördinator verkoop binnendienst - m/v Fulltime

Taken 
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 goede en daadkrachtige manier te tac-
kelen.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! 

verantwoordelijkheden
•     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
 

functie eisen
• Relevante opleiding – HBO denk- en werkniveau
• Uitstekende computervaardigheden / kennis van en ervaring met het Office-pakket
• Cijfermatig inzicht
• Ervaring in een vergelijkbare functie en vergelijkbare branche is een pré
• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift
• Projectmatig kunnen werken
• In bezit van rijbewijs

gewenste persoonlijkheidskenmerken
• Je bent zelfstandig en flexibel
• Je bent commercieel ingesteld
• Je bent communicatief vaardig en functioneert het beste in een team
• Je kunt gemakkelijk prioriteiten stellen en houdt het overzicht
• Je bent stressbestendig en houdt je hoofd koel bij harde deadlines
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ben jij de (junior) projectcoördinator 
die wij zoeken?

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: info@blominterieurs.nl

Get to know us


