
Al meer dan honderd jaar is Van der Linde het adres voor kunstenaarsmaterialen in Amsterdam en 

verre omstreken. Van potlood tot etspers en van een A viertje tot een vakkundig ingelijst kunstwerk . 

Van der Linde teken- en schildermaterialen voor de professionele kunstenaar, de serieuze student, 

de ambitieuze amateur en iedereen die graag meer kleur aan zijn, haar of hen dag wil geven. Om ons 

team op het inlijstatelier te versterken zijn we op zoek naar een  

Lijstenmaker voor 32 uur 

Als lijstenmaker ben je dagelijks omringt met de mooiste lijstprofielen, kartons etc. in het hartje van 

de Jordaan. Je werkt in een enthousiast, betrokken en kunstzinnige team. Onze ideale collega is 

nauwkeurig en klantgericht. Het dagelijks op een inspirerende en vakkundig wijze onze klanten te 

woord staan is jou op het lijf geschreven.  

Je werkzaamheden zullen bestaan uit; 

• Klanten adviseren zowel in de winkel als aan de telefoon 

• Inlijsten van tekeningen, etsen, zeefdrukken, foto’s etc. 

• Logistieke werkzaamheden, zoals binnengekomen goed 

• zorgdragen voor een aantrekkelijk winkelbeeld  

 

Wij zoeken iemand… 

• als een energieke vrolijke maar ook nauwkeurige duizendpoot 

• met een opleiding of ervaring als lijstenmaker, 

• met gevoel voor kleuren vormen en afmetingen 

• met winkelervaring heeft een streepje voor  

• die zelfstandig maar ook in teamverband wil werken 

• met een gastvrije, commerciële manier van denken 

• met een mbo werk- en denkniveau 

• met een goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wij bieden je… 

• Een afwisselde baan in een inspirerende werkomgeving 

• Uitzicht op een vast contract 

• Gezellige en enthousiaste collega’s 

• Personeelskorting 

• Een goed salaris conform de CAO Boekhandel & Kantoorvakhandel  

Enthousiast geworden om deel uit te maken van ons team. Solliciteer direct! Stuur je sollicitatie en 

motivatie naar winkel@vanderlinde.com t.a.v. Frans Vlek. Heb je nog vragen of wil je meer 

informatie bel Laura  020-423 03 34. 

 

 

 

 

mailto:winkel@vanderlinde.com

