Vacature
Verkoop Medewerker / Interieur Ontwerper

Ons doel met het designlabel Revised is het creëren van tijdloze sferen en emoties door onze meest
inspirerende erfenissen te verkennen, gemaakt met de productiemogelijkheden van vandaag. Wij streven
ernaar om intense gevoelens van warmte, rust en saamhorigheid in je huis, je kantoor, je huidige wereld te
brengen.
Onze ambachtelijke producten worden gemaakt in Nederland, Italië en Duitsland. Ambachtelijke
meubelmakers technieken worden efficiënt geproduceerd. Wij handelen rechtstreeks vanuit de fabriek naar
de klant. De klanten zijn consumenten en interieurarchitecten. Revised producten worden door ons dusdanig
duurzaam ontworpen en gemaakt dat ze generaties lang zullen meegaan.
Meubels, verlichting, accessoires, wand- en vloerdecoratie, met onze ontwerpen creëren wij tijdloze sferen
met een eigentijds patine, die een meer serene en bezielende manier van leven bevorderen.

Verkoop medewerker / interieur ontwerper
Residence Revised Breda
Full time, 40 uur per week of part time bespreekbaar.
Taken o.a.
• Je bent net als Suzy Vissers, de oprichter en art director van Revised, een aanspreekpunt voor
klanten en bezoekers in de pilot store in Breda. We noemen deze pilot store “Residence Revised
Breda”.
• Je adviseert en verkoopt gepassioneerd de eigen Revised collectie en de andere merken welke
we inkopen. Je creëert een goede relatie met bezoekers/klanten door een klantvriendelijke doch
commerciële én servicegerichte communicatie.
• Bij blijken van een bredere interesse dan 1 of 2 producten weet je een klant verder te interesseren en
breng je de klant naar de volgende stap. Een interieuradvies op maat. Dat is waar je voor staat en de
algemene focus. Dit wordt onder de leiding en art direction van Suzy Vissers samen met jou bedacht
en uitgewerkt.
• Je ontwerpt onder leiding van Suzy Vissers een interieurplan voor de klant en presenteert dit m.b.v.
digitale Visuals. Eventueel bezoek je de klant thuis om tot een beter inzicht te komen om tot een
passend advies te kunnen komen.
• Je voert regelmatig een nieuw stylingplan uit in Residence Revised Breda, ontworpen door Suzy
Vissers of op termijn in samenwerking met jou.
• Tussentijds, maar met een hoge frequentie, veranderingen aanbrengen in Residence Revised door
artikelen te verplaatsen en/of in een andere context te plaatsen waardoor de attentiewaarde hoog
blijft bij frequente bezoekers van Residence Revised.
• Losse showroomverkoop van meubels, verlichting en accessoires.
Verantwoordelijkheden
• Je bent medeverantwoordelijk voor de algemene promotie en verkoop van alle door Residence
Revised gedragen promoties.
• Je bent verantwoordelijk voor een interieuradvies op maat.
Bevoegdheden
• Je bent zelfstandig bevoegd om tijdens een bezoek een inventarisatie bij een klant thuis te doen
en later te vertalen en te communiceren in een goed interieuradvies middels een daartoe opgezet
protocol van Residence Revised.
• Je bent bevoegd om namens Revised op te treden als zijnde een interieur adviseur/stylist.
Plaats in de organisatie
• Residence Revised is een aparte businessunit en een 100% activiteit van Revised HQ B.V.
• Je werkt in nauw overleg met je andere collega’s in Residence Revised en rapporteert aan Suzy
Vissers.
Functie eisen
Je voelt je enorm aangetrokken tot de mission statement van Revised.
Je hebt een grote en bezielende passie voor design en interieurarchitectuur.
Je hebt kennis van Microsoft Office, Vector Works, Photoshop, Illustrator en InDesign, bij voorkeur
werk je met de Mac.
Je hebt een commerciële en klantvriendelijke instelling.
Je werkt ordelijk en gestructureerd.
Je hebt heel goede communicatieve vaardigheden. Je bent een warm en empathisch mens.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je bent in bezit van een afgeronde kunstopleiding bij voorkeur de richting Interieur Architectuur of
hebt aantoonbare ervaring in soortgelijke functies.
Je bent bereid te werken op de gestelde openingsuren van Residence Revised Breda, welke afwijken
van de reguliere detailhandels openingstijden (dinsdag t/m zondag van 11:00 uur - 18:00 uur).
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
Klinkt dit als jou baan? Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar suzyvissers@revised.com
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