Gezocht: Enthousiaste verkooptopper (m/v) met oog voor stijl
Ben jij iemand die het heerlijk vindt om regelmatig je interieur een nieuwe boost te geven? Vragen
je vrienden altijd aan jou advies over hoe ze hun huis meer cachet kunnen geven? Als dit op jouw lijf
geschreven is zoeken we jou. Want hoe leuk zou het zijn als je er vanaf nu ook voor betaald zou
worden?
Het team van Verwie, een klein gezellig familiebedrijf met jarenlange ervaring, zoekt versterking in
de vorm van een verkoopmedewerk(st)er die klanten dagelijks adviseert en helpt met een glimlach
en een kop koffie. Vele klanten kennen ons van jarenlange goede service, maar ook nieuwe
bewoners van ons dorp en in de regio weten ons te vinden!
Wat kunnen wij jou bieden:
Een leuke fulltime baan in een klein maar hecht team. We ontvangen alle klanten hartelijk en
adviseren ze op een persoonlijke wijze. In ruil daarvoor bieden wij je een marktconform salaris
(conform CAO) en vergoeden we je reiskosten (conform het fiscale kader).
Wat verwachten we van jou?
We zoeken iemand die onze klanten met plezier en deskundig adviseert over hoe ze hun woning nog
mooier kunnen maken: gaan ze voor parket of tapijt, donker of licht? Welke gordijnen passen daar
mooi bij? En we houden allemaal van de zon, maar in de zomer is zonwering uiteraard een must!
Na de verkoop zorg je voor een service gerichte opvolging (voorbereiden van offertes en
orderbevestigingen) en zorg je dat de bestellingen tijdig geplaatst worden. Tijdens dit traject hou je
uiteraard de klanten op de hoogte die niet kunnen wachten tot het geleverd en geplaatst wordt.
Als je ervaring in de sector hebt is dat uiteraard mooi meegenomen. Bijkomende talenten zoals
administratief sterk en weten hoe je een bedrijf op social media kan profileren zijn daarbij een extra
troef. Maar als jij goede communicatieve vaardigheden hebt en goed kunt meedenken met klanten
en adviseren, leren wij jou de rest!
En nu?
Zie jij het zitten om met ons verder te bouwen aan ons mooie bedrijf? Dan vinden we het leuk je te
ontmoeten en verder te praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Graag ontvangen we
jouw gegevens en c.v. via mail (verlaan@verwie.nl). We horen van elkaar!

