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Vacature 21018 
 
Senior Store Employee 
 
AKZO Nobel, Verfproducent  
Locatie: Amsterdam 
Dienstverband: Fulltime   
 
Functie 
Als Senior Store Employee 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 lange termijn ontstaat. Als Senior Store Employee beschik je over een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, durf je het voortouw te nemen en collega’s te helpen en ondersteunen waar nodig 
en vind je het interessant om een Sikkens Center verder uit te bouwen.  
 
Organisatie 
Onze opdrachtgever, Sikkens Verkoop, onderdeel van AkzoNobel, is de totaalleverancier voor schildersbedrijven, 
met meer dan 25 vestigingen in heel Nederland en vanuit deze filialen staan zij in contact met de eindgebruikers, 
de professionele schilders, klusbedrijven, aannemers en andere bouw gerelateerde organisaties. Naast topmerk 
Sikkens verf leveren zij ook alle denkbare gereedschappen en hulpmiddelen. Van kwasten en schuurpapier tot 
spuitapparatuur en klimmaterialen. Voor de vestiging Amsterdam Zuid zijn wij nu op zoek naar een Senior Store 
Employee. Je komt te werken in een team van Store Medewerkers en een accountmanager en je rapporteert aan 
de regiomanager.  
 
Wat ga je doen?  

• Klanten adviseren en verkopen vanuit de vestiging.  
• In kaart brengen van het netwerk en identificeren van prospects.  
• Afstemmen en samenwerken met de buitendienst medewerker. 
• 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.  
• Circa 3 jaar (of meer) 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 werven van nieuwe klanten en onderhouden van duurzame klantrelaties.  
• Inzicht in de logistieke aspecten van een groothandelslocatie. 
• Beschikking over rijbewijs B en een auto om bij te kunnen springen op een andere vestiging.  
• Kennis van Outlook en Excel. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.  
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Wat bieden we jou?  
• Een baan bij een grote naam in de markt waar er volop mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen (bijv. 

op commercieel of leidinggevend vlak). 
• Je wordt uitgebreid ingewerkt op productkennis. 
• Goed salaris, in combinatie met uitstekende secundaire voorwaarden. 

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij AkzoNobel geloven ze dat ze hun onderneming maar net zo snel kunnen laten groeien als hun mensen. Eigen 
ideeën, out-of-the-box initiatieven en visie op relatiebeheer worden erg gewaardeerd en daarmee kun je ver 
komen! Binnen het team van Amsterdam wordt openheid, enthousiasme en initiatief nemen erg gewaardeerd!  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie kun je voor meer informatie contact opnemen met Miranda 
Grimbergen. m.grimbergen@why-search.nl of 06-154 357 53.  
 
 
 
 
 


