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Vacature 22034 
 

Sikkens Store Medewerker 
Sikkens Paint Center, Professionele Verfgroothandel  
Locatie: Amersfoort - Harderwijk 
Dienstverband: Fulltime  
 
Functie 
Als Sikkens Store medewerker bij Sikkens Paint Center ga je aan de slag in een informele setting waar hard wordt 
gewerkt en plezier met elkaar wordt gemaakt! Je staat in contact met klanten, geeft advies en zorgt voor een 
goede service zodat er een relatie voor de langere termijn ontstaat. Als Sikkens Store medewerker beschik je over 
enthousiasme, durf je initiatieven te nemen en collega’s te helpen en te ondersteunen waar nodig en vind je het 
interessant om een Sikkens Paint Center samen met je ervaren collega’s verder uit te bouwen. Je bepaalt mede het 
gezicht van Sikkens Paint Center! 
 
Organisatie 
Sikkens Paint Center is een warm familiebedrijf wat ruim 25 jaar bestaat met op dit moment 11 vestigingen in de 
regio van Gelderland en Utrecht. Als familiebedrijf zijn ze aangesloten bij één van de grootste fabrikanten van 
verven en lakken ter wereld, “Sikkens” welke onderdeel is van Akzo Nobel, waar ze net als Sikkens Paint Center 
passie voor verf hebben! Akzo Nobel is expert in het ambacht van het creëren van verven en lakken en zet de 
standaard op het gebied van kleur en bescherming sinds 1792. Sikkens Paint Center heeft de ondersteuning van 
een groot concern, maar jij gaat aan de slag in een warm en hecht team waar vrijheid geboden wordt voor eigen 
inbreng en ideeën. Sikkens Paint Center staat voor de juiste producten, een goed advies, technische 
ondersteuning, een hoge service en korte lijnen. Een bedrijf waar iedereen onderdeel is van het succes! 	
 
Wat ga je doen?  

• Klanten adviseren en verkopen vanuit de vestiging.  
• Afstemmen en samenwerken met de accountmanager buitendienst. 
• Maken van offertes en de opvolging daarvan.  
• Ondersteunen en begeleiden van collega’s.  
• Klaarzetten van bezorgorders. 
• Maken van bestellingen op de kleurmengmachines. 
• Zorgen voor juiste voorraadcontrole en bestellen van artikelen bij het hoofdkantoor en bij de leveranciers. 

 
Waar moet jij aan voldoen?  

• MBO-niveau.  
• Ervaring in een commerciële functie.  
• Kennis van verf, het schildersvak en -materieel of de bereidheid deze op te doen. 
• Ondernemend, initiatiefrijk, leergierig en ambitieus. 
• Sterk in het onderhouden van duurzame klantrelaties.  
• Klant- en resultaatgericht, een verbinder en teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. 
• Hands on mentaliteit. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.  
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Wat bieden we jou? 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Commerciële functie binnen een warme organisatie waar jouw initiatief en ideeën de ruimte krijgen om 

uitgevoerd te worden. 
• Mogelijkheden om via opleidingen jouw productkennis en vaardigheden te vergroten. 
• Een goed inwerktraject door ervaren collega’s.  

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Het huidige team van Sikkens Paint Center bestaat uit een groep van enthousiaste, ondernemende mensen die 
zeer betrokken zijn bij de organisatie en hun klanten. Het is een team met veel ervaring en enthousiasme die 
elkaar helpen om er samen een succes van te maken. De collega’s staan voor elkaar klaar om samen de klanten 
goed te bedienen. Daarnaast vinden ze het belangrijk om van elkaar te leren en plezier te hebben met elkaar! Een 
organisatie met mooie ambities voor de toekomst waar jij als Store medewerker aan bij kan dragen en in mee kan 
groeien!  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. 
H.westerduin@why-search.nl  
06 - 1563 1804 
 

 
  

  


