altex studio is een familiezaak gevestigd in Ramsel, sinds 1963
actief in mode, interieur en raamdecoratie, en lid van tende®.
tende® is een coöperatieve van lokale professionelen in Vlaanderen en Brussel. We bundelen onze krachten om samen
dé Belgische referentie te zijn op het vlak van raamdecoratie. Jaarlijks realiseren we honderden interieurs die 100% puur
Belgisch maatwerk zijn.

Zijn interieurinrichting & mode jouw passies?
Ben jij geboeid door trends?
Ben je creatief en luistervaardig?
Je bent op zoek naar een job waar je die passies kan delen met klanten die hun droom
gerealiseerd willen zien?
Je wil graag je commercieel talent gebruiken in een context waar je je dient in te leven in de
behoeften van de klant?
Je wil je kennis gebruiken om deze behoeften creatief en technisch in te vullen?
Lees dan zeker verder, want dan is dit misschien de jobaanbieding die je op je pad zal brengen
naar een job die je kiest vanuit je hart, je passie, je talenten…

VACATURE
gedreven mode- en interieuradviseur (m/v)
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

passie voor stoffen, interieur, mode, trends
een gezonde dosis creativiteit en de nodige commerciële flair
zin voor initiatief, zowel naar klanten als naar de eigen organisatie
klantgericht denken, klantvriendelijk handelen
goed en empathisch kunnen luisteren
administratieve nauwkeurigheid bij het maken van berekeningen en offertes
gevoel voor techniciteit
zelfstandig kunnen werken
bereidheid om zich helemaal in te dompelen in de specifieke aanpak van tende®
in bezit van een rijbewijs B

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
• een uitdagende job met veel ruimte voor eigen initiatief in een bedrijf dat synoniem staat voor

passie, beroepsliefde en vakkennis in het uitwerken van een raamdecoratieproject
• een degelijke opleiding zowel qua productkennis, commerciële benadering als interne organisatie
• een fulltime functie in statuut van bediende
• een loon dat jouw ervaring en competenties weerspiegelt
VOEL JE HET KRIEBELEN?

en woon je in de regio, niet aarzelen dan. Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en cv naar
info@altex-studio.be Je hoort dan snel van ons! Ervaring in de sector is uiteraard een troef.

Nu al meer weten over ons? Surf dan snel naar WWW.ALTEX-STUDIO.BE !

