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Vacature 22003 

 
Verkoop Sikkens Center Store Medewerker  
 
Sikkens Zuid Oost  
Locatie: Eindhoven 
Dienstverband: Fulltime   
 
Functie 
Voor onze opdrachtgever Sikkens Zuid Oost zoeken we een store medewerker voor de vestiging in Eindhoven. In 
hun vestigingen verkopen ze verfproducten van topkwaliteit aan professionele schilders. Daarbij voorzien ze hen 
van passend advies voor hun schilderklus en werken ze aan een lange termijn relatie. Hun store medewerkers zijn 
de vaste aanspreekpunten voor professionele schilders die langskomen in de vestigingen. Als store medewerker 
ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de vestiging. Dit doe je samen met collega’s. Daarnaast heb je 
nauw contact met de buitendienst over projecten in de omgeving. 
 
Organisatie 
Sikkens Zuid Oost maakt onderdeel uit van de Verfsterk Groep. De activiteiten van Verfsterk Groep hebben op een 
directe of indirecte manier met verf te maken. Wat alle bedrijven van Verfsterk Groep daarnaast met elkaar 
verbindt is dat men betrokken is, klant- en servicegericht én elke dag meedenket met hun klant. Om klanten 
optimaal te bedienen doen zij dit vanuit verschillende bedrijven met elk een eigen waarde. Sikkens Zuid Oost is een 
verfgroothandel met 15 vestigingen in Brabant en Limburg. Op deze vestigingen voeren ze professionele 
verfmerken zoals Sikkens en Herbol. Hun motto is: vakmanschap is mensenwerk. Dat betekent dat het werk van de 
schilder en hun advies daarin het belangrijkst zijn in het behalen van een mooi eindresultaat voor de klant.  
 
Wat ga je doen 

• Klanten adviseren en producten verkopen. Je spreekt klanten actief aan en geeft advies en goede tips. 
• Adviseren en informeren van (potentiële) klanten over de Sikkens producten en overige 

verfbenodigdheden. 
• Telefonische acquisitie en verkoop. Je vindt het leuk om commercieel proactief te werken! 
• Geven van productinformatie en technische adviezen. 
• Opvolgen van uitgebrachte offertes en adviezen. 
• Afstemmen en samenwerken met de commercieel- en accountmanager in het gebied. 
• Afhandelen van opdrachten, onder andere op de kleurmengmachines. 
• Zorgen voor juiste voorraadcontrole en bestellen van artikelen. 
• Representatief houden van de vestiging. 

 
Waar moet jij aan voldoen?  

• Je beschikt over een MBO – 4 werk- en denkniveau. 
• Je bent een teamspeler. 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.  
• Je bent goed in onderhandelen, je hebt commerciële kwaliteiten. 
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of affiniteit met verf – en verfbenodigdheden. 
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• Je bent in staat om oplossingsgericht mee te denken met de schilder. 
• Je bent enthousiast, energiek en positief en dat straal je ook uit.  
• Je bent ondernemend, initiatief nemend en besluitvaardig. 
• Je kunt snel schakelen bij veranderingen op de werkvloer. 
• Je hebt kennis van het Microsoft Office-pakket en Dynamics AX of maakt je dat snel eigen.   

 
Wat bieden we jou?  
De functie van store medewerker is voor 41,5 uur per week, verdeeld over 5 werkdagen. Je werktijden zijn gelijk 
aan de openingstijden van de vestiging. Als je de ambitie hebt, heb je de mogelijkheid om door te groeien naar 
filiaalleider! Verder krijg je: 

• Een prima salaris afhankelijk van kennis en ervaring.  
• Een fijne werkplek met gezellige collega’s. 
• Trainingen en opleidingen om je kennis te verbreden of te verdiepen. 
• Pensioenopbouw en aanwezigheidsbonus aan het einde van het jaar. 
• Goede doorgroeimogelijkheden, je bent de accountmanager voor de toekomst! 

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij binnenkomst op de vestiging krijg je gelijk een welkom gevoel. Persoonlijke aandacht is belangrijk. Er wordt 
hard gewerkt, maar er wordt ook zeker plezier gemaakt! Hun overtuiging is: echt vakwerk leveren ze samen. Het 
zijn hun mensen die het verschil maken voor de klant. Met enthousiasme en gedrevenheid wordt er gewerkt op de 
vestigingen en heerst er een open sfeer. Het motto is dat je er altijd wel iets van kunt maken!  
 
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 of middels 06 156 318 04.  
 
 

 


