
VACATURE

Creatief adviseur (m/v) 
8-12 uur per week

Voor onze lijstenmakerij en kunstuitleen zijn wij op zoek naar een parttime Creatief adviseur (m/v)

Ben je enthousiast, heb je iets met interieur, kunst en mensen en lijkt het jou leuk om onze klanten te 
adviseren? Zowel online, telefonisch als in onze galerie? Neem dan snel contact met ons op want we zijn 
op zoek naar een creatief adviseur (m/v) voor 8 tot 12 uur per week (minimaal 1 doordeweekse dag). 
Wellicht kom jij ons gezellige team versterken :-)!

Omschrijving functie
In de rol van creatief adviseur bij Art Center Hoorn | De Molensteen ben je actief betrokken bij het advise-
ren van onze klanten. Dit advies heeft betrekking op een in te lijsten werk (foto’s, tekeningen, schilderijen, 
etc.) en wat hiervoor de best passende mogelijkheden zijn. Tevens bieden wij met een grote, moderne 
kunstcollectie de mogelijkheid tot het aankopen of lenen van kunst. Aan jou de taak om onze klanten te 
voorzien van een advies op maat. 

Daarnaast behoren berekenen van prijzen, bellen/mailen en afrekenen met onze klanten en het bijhouden 
en inrichten van de galerie en etalages ook tot je verantwoordelijkheden.

Wij zoeken 
Een sociale collega die onze klanten begrijpt. Je werkt netjes en georganiseerd. Goede taal/computer-
vaardigheden. Ervaring in een lijstenmakerij/galerie/interieurstyling is een pre.

Je werkt vanuit onze galerie in de Hoornse binnenstad, minimaal 1 doordeweekse dag. Mogelijk kan dit 
uitgebreid worden, afhankelijk van je wensen.

Dus ben jij enthousiast en vind je het erg leuk om naar klanten te luisteren en hen te adviseren? Neem 
dan snel contact op voor deze, in onze ogen, erg leuke baan. We zien je sollicitatie en motivatie heel 
graag tegemoet. Stuur je CV en motivatie naar Ralph Bakker (ralph@artcenterhoorn.nl).
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