De Vos Verf
De Vos Verf verkoopt professionele
lakken, muurverven, vernissen en een
hoogwaardig assortiment non paint voor
de professionele schilder en veeleisende
consument.
De verfproducten worden ontwikkeld en
gefabriceerd vanuit de hoofdvestiging in
Den Haag door en voor vakmensen die
vinden dat goed altijd beter kan. Verkoop
vindt plaats via verkoopvestigingen in
Den Haag, Scheveningen, Haarlem en
Brummen én via een netwerk van dealers.

Solliciteren
Heb je zin om te werken in een gemotiveerd
team bij een echt familiebedrijf, stuur dan je
schriftelijke sollicitatie naar:
- Verffabriek H.de Vos & Zn B.V.
- t.a.v. mw. A. de Vos
- vóór 28 mei 2020
- Saturnusstraat 15, 2516 AD Den Haag
- e-mail: adevos@devosverf.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld

Krijg jij energie van verkopen,
verf en mensen?
En werk je graag voor én met schilders, aannemers
en vakmensen in afwerking, bouw en vastgoed?
Pak dan je kans om aan de slag te gaan als

Filiaalleider Verkoopvestiging (m/v)
Wat je gaat doen
- Je verkoopt professionele verfproducten en non paint
-	Je werkt met je team iedere dag aan het halen van de verkoopdoelen
- Je adviseert over verf en de toepassing ervan
-	Je geeft leiding aan de medewerkers in de verkoopvestiging
-	Je werkt actief mee om alles goed en op tijd te laten verlopen, zoals
op kleur mengen van verf, voorraadbeheer, controle van inkomende
goederen en net houden van de verkoopvestiging

Wat we vragen
- Je opleidingsniveau is Havo, MBO+ werk- en denkniveau
-	Je bent proactief
- 	Je bent ervaren in leidinggeven in detail / groothandel /
schildersbranche
- Je bent resultaatgericht, communicatief sterk en accuraat
-	Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen
- Je hebt affiniteit met verf en onderhoud
- Je bent woonachtig in Den Haag of directe omgeving

den haag / haarlem / brummen
www.devosverf.nl / 070 347 36 31

