
 

 

Zicht Window Fashion - Building Happinez - De missie van Zicht Window Fashion is om betaalbare 

gordijnen & blinds netjes op maat te leveren voor elk type woning en elk budget, zowel voor de 

residentiële als projectmarkt. Hierbij focussen wij ons op de noden, de wensen en het budget van onze 

klanten door het gewone steeds bijzonder te maken. Een glasheldere communicatie alsook een 

professionele plaatsing garanderen zijn van essentieel belang. Niet gewoon de beste, wel de beste voor 

elke klant ! Dat zijn onze normen en waarden. 

 

 

VACATURE: Full Time Installateur Gordijnen & Blinds 

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, en de expansie van ons bedrijf te ondersteunen zoeken 

wij een installateur van gordijnen en blinds met affiniteit in binnenhuisafwerking.  

Wat wordt je taak? 

• Je fungeert vanuit regio Mechelen over gans Vlaanderen.  

• Je bent in staat in het vakkundig plaatsen van allerhande types gordijnen en technische 

raamdecoratie, zowel manueel als elektrisch.  

• Je bent in staat een planning stipt na te leven alsook de voorgeschreven procedures. 

• Je hebt een verzorgd voorkomen, frisse blik, en heeft echt oog voor details. 

• Je rapporteert rechtstreeks naar eindverantwoordelijke planning/ plaatsingen.  

• Je bent gewoon van in een kleinere organisatie te werken.  

• Je bent geen 'bouwvakker' maar je hebt affiniteit met afwerking en heeft oog voor details. 

• Je verlaat de werf pas na even een stofzuiger en dweil genomen te hebben, je laat het achter 

zoals je wil dat ze het bij jou achter laten!  

• Je heeft respect voor alle materialen, collega's en klanten. Mogelijk is dit wel de 

allerbelangrijkste vraag. 

 

Met welke skills maak je ons blij? 

Technische opleiding (min A2 of gelijkwaardig door ervaring): 

• Ervaring in montagetechnieken 

• Basis elektriciteits- en schrijnwerkerij (kortom een handige Harry) 

• In het bezit van rijbewijs B en blanco strafblad 

• Woonachtig in de regio Mechelen 

• Je spreekt perfect Nederlands 

• PC-minded: je werkt vlot met PC en hebt kennis van het MS office pakket 

• Je bent communicatief en kan commercieel voordenken.  

• Je realiseert je dat nazorg essentieel is voor onze klanten 

• Je gaat verantwoord om met de professionele vrijheid die de functie biedt 



Persoonsgebonden competenties 

• Regels en afspraken nakomen 

• Procedures volgen  

• Plannen (= ordenen) 

• Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Zin voor nauwkeurigheid 

• Leervermogen hebben  

• Contactvaardig zijn 

• Netheid en ordelijkheid 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een jong en dynamisch team in een open en no-nonsense organisatiecultuur waar 

iedereen voor elkaar in de bres springt. 

In deze snel groeiende omgeving kan je zelfstandig werken. Wij investeren graag in de ontwikkeling 

van onze medewerkers 

• Arbeiderscontract van onbepaalde duur 

• Marktconforme verloning in functie van uw relevante ervaring  

• GSM en abonnement 

• DKV hospitalisatieverzekering 

• Maaltijdcheques 7€ 

 

Benieuwd naar meer? Wij maken graag kennis met jou als specialist in de sector. Solliciteer vandaag 

nog door je CV te sturen naar kurt@zicht.org 
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