Voor onze opdrachtgever in Neuenhaus (Dld.) zijn wij op zoek naar een
Filiaalleider / Verkoopmedewerker
(Fulltime)
De organisatie
Onze opdrachtgever is een specialist op het gebied van tuinmeubelen.
Binnen dit familiebedrijf heerst een professionele en prettige werksfeer. Onze opdrachtgever staat
garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid en verwacht dit ook van haar medewerkers.
De functie
Als Medewerker Verkoop / Winkelmanager ben je verantwoordelijk voor de verkoop van tuinmeubelen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en voorziet deze door middel van een gedegen
verkoopgesprek van een deskundig advies. Vanzelfsprekend heb je interesse in de producten en ben
je op de hoogte van de trends in deze markt. Als een echte verkoper weet je ook hoe belangrijk een
juiste presentatie van de producten is en zorg je ervoor dat de winkel er representatief uitziet. Naast je
verkoopwerkzaamheden in de winkel ben je ook telefonisch en per mail beschikbaar voor vragen van
klanten.
Tot je taken behoren:







Het verkopen van tuinmeubelen vanuit de showroom als vanuit de webshop;
Het eerste aanspreekpunt zijn voor klanten;
Het behouden van inzicht in de voorraad- en verkooppatronen en daarop anticiperen;
Het begeleiden van orders uit de webshop;
Het beantwoorden van mail;
Bij drukte ondersteuning bieden aan je collega’s in het magazijn;

Wij vragen:










MBO+ niveau, met een afgeronde opleiding of relevante kennis op het gebied van
tuinmeubelen;
Werkervaring in een vergelijkbare verkoopfunctie;
Klant- en servicegerichtheid;
Accuraat en geordend;
Flexibel en snel kunnen schakelen;
Goede kennis van de Nederlandse taal;
Kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
In het bezit van rijbewijs B

Wij bieden:
Onze opdrachtgever biedt naast een uitstekende honorering, goede secundaire arbeidsvoorwaarden
en de mogelijkheid om door te groeien en je persoonlijk te ontwikkelen.
Interesse?
Wil je meer informatie over deze functie of solliciteren? mail of stuur je sollicitatiebrief en Curriculum
Vitae naar lilian@debestekandidaat.nl

