
MATERIAALADVISEUR
Wat kun je voor ons betekenen?
Veruit de meeste werkbladen die wij produceren zijn bestemd voor de keukenbranche. Een consument 
heeft zo’n werkblad dan gekocht bij een van onze dealers, waar ze zijn voorgelicht over de mogelijkheden 
en een keuze hebben gemaakt uit de kleurstalen in de keukenshowroom.
Echter, veel van onze materialen hebben een uitgesproken structuur van bijvoorbeeld marmer of beton. Bij 
dergelijke materialen is het vaak lastig om op basis van een kleurstaaltje in te schatten hoe zo’n kleur er als 
compleet werkblad uit komt te zien. Als extra service bieden we consumenten daarom de mogelijkheid om 
op afspraak een materiaal bij ons te komen bekijken. 
Als materiaaladviseur ontvang je deze mensen in onze showroom en laat je ze het gekozen materiaal op 
gehele plaat zien. Uiteraard toon je ook alternatieven op het moment dat men twijfelt over de gemaakte 
keuze. Je doel is ervoor te zorgen dat een consument enthousiast en met een juist verwachtingspatroon 
naar huis gaat.

Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ Je bent een vriendelijke, representatieve gastvrouw of –heer.
 ▪ Je bent spontaan en legt gemakkelijk contact met mensen.
 ▪ Je hebt affiniteit met interieurinrichting en kunt op enthousiaste wijze meedenken met de klant.
 ▪ Je wilt ca. 28 uur per week werken, waarvan in elk geval op zaterdag van 08.30 tot 12.30.

28 uur

vacature

Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Cor van 
Lieshout! Hij weet je alles te 
vertellen over deze functie:
0493-352050

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen; 
van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes met de personeelsvereniging.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan 
een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit? Dan past 
Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!


