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Merchandiser   M / V

We zijn fabrikant van innovatieve verven en coatings voor de professionele gebruiker en consument. Met een productie van 
meer dan 100 miljoen stuks per jaar zijn we ook de grootste producent van verfspuitbussen ter wereld.  
In Europa richten we ons vooral op de professional met een sterke focus op onderhoud en renovatie. Van spuitbussen voor 
een snel resultaat tot gevanceerde coatingsystemen. Daarnaast leveren we anti-slip-, reinigings- en onderhoudsproducten.  

Wij zijn op zoek naar een

Fulltime

Functie:
Als Merchandiser ben je verantwoordelijk voor de uitstraling van de shop volgens de Rust-Oleum richtlijnen.  
Je bent onder andere verantwoordelijk voor de displays, merchandising, verkoop, demo’s en service. Jij bent 
in staat om nauwkeurig te werken, zowel individueel als in teamverband. Je bent klantvriendelijk ingesteld en  
stressbestendig.

Taken:
  •   Het opbouwen en onderhouden van displays
  •   Het onderhouden van documentatie in de shop
  •   Het geven van training aan (balie)medewerkers
  •   Het introduceren van nieuwe producten
  •   Het geven van demo’s van nieuwe en bestaande producten
  •   Het geven van ondersteuning op beurzen 

Je rapporteert aan de Sales Manager.

Functie-eisen:
Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enkele jaren ervaring in een buitendienst/sales functie en hebt  
affiniteit met coatings, reinigings- en beschermingsproducten. Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken 
in een drukke, dynamische en constant veranderende omgeving. Je bent sterk in het leggen van contacten en 
bent daarbij klantgericht en hands-on. Je bent in het bezit van rijbewijs B en woonachtig centraal in Nederland   
(omgeving Utrecht).

Aanbod:
We bieden een uitdagende functie in een internationale omgeving met voldoende ruimte voor eigen initiatief en zelf-
ontplooiing. We bieden een marktconform salaris in verhouding tot je kennis, ervaring en verantwoordelijkheden. 
Vanwege extensief reizen is voor deze functie een bedrijfswagen beschikbaar. Voor meer informatie kun je kijken 
op onze websites: www.rust-oleum.eu 

Interesse
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen,  
via email: i.kruijsen@ro-m.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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