Zelfstandige tegelzetters M/V voor diverse regio’s in Nederland
RAW Stones is een jonge, snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in handgemaakte wand – en
vloerafwerkingen, waarbij wij ambacht hoog in het vaandel hebben staan. Onze organisatie groeit
zowel nationaal alsook internationaal erg snel, waardoor er een dringende behoefte is aan
zelfstandig tegelzetters die graag met onze producten willen werken.
Wat verwachten wij van een zelfstandig tegelzetter:
• Je hebt passie voor je vak, en gaat voor kwaliteit.
• Je bent ambassadeur voor RAW Stones en draagt ons merk graag uit.
• Je hebt ruime ervaring met het leggen van voornamelijk natuurstenen vloeren.
• Je kunt volledig en correct communiceren met onze dealers en consumenten.
• Goede bereikbaarheid en het vlot beantwoorden van aanvragen zijn een pré.
• Werken met de door RAW Stones geleverde materialen (lijm, voeg etc.) zijn voor jou geen
bezwaar.
• Jouw opgeleverde vloer is uniek en jouw visitekaartje, waar je zonder enig probleem garantie
op durft te geven
Wat bieden wij jou:
• Een regio waarin je werkzaam bent voor onze dealers die RAW Stones vloeren verkopen
• Een niche product waarmee jij je kunt onderscheiden
• Een Nederlands, handgemaakt, product dat uitblinkt in qua uitstraling
• Exclusiviteit, want lever je top werk, ben je voor onze dealers dé ideale persoon om in te
zetten
• Vermelding op onze website als professionele partij die onze vloeren aanbrengt
• Exposure met naamsvermelding op onze RAW Stones social-media pagina’s mits je zelf ook
social-media gebruikt en ons foto’s aanlevert.
• De gelegenheid meer uit jezelf te halen, en je vooral te onderscheiden van andere
tegelzetters in Nederland
Herken jij jezelf in dit profiel , wil je graag werken voor een bijzonder merk en je onderscheiden? Dan
ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn, en nodigen wij je graag uit voor een
kennismakingsgesprek in ons RAW Stones inspiratiecenter in Baarlo.
Stuur graag een mail met je gegevens naar:
RAW Stones BV
T.a.v. Jules Kessels
info@rawstones.nl

