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Hiring organization

.

Verkoper Vloeren Amsterdam Vaste Functie

WDH

Arbeids Duur
Verkoper vloeren

vast Dienstverband

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Verkoper vloeren ,het betreft
een heel mooi en gerenomeerd bedrijf vlak bij Amsterdam.

Werk Locatie

Je komt te werken in een enthousiast en jong team in een vlotte werkomgeving
en werkt met de beste materialen.

Date posted

Amsterdam

juli 10, 2019

Je taken
Als verkoper streef je naar een zo hoog mogelijk verkoopresultaat. Je bent
geïnteresseerd en inventariseert tijdens het gesprek de wensen en behoeftes van
de klant. Je luistert goed en bent je bewust van het feit dat de aankoop van een
vloer een aanzienlijke investering is voor de klant waarin jij een
maatwerkoplossing kunt bieden. Je bent in staat om een gesprekspartner op
niveau te zijn op gebied van advies en verkoop en in het verwerken van de offerte
tot de order.
Je werkt in een gezellig maar zeer gemotiveerd team waar groei en ontwikkeling
centraal staat.
Ben jij de persoon die samen met ons wil ondernemen en de huidige groei wil
door ontwikkelen zodat we als team kunnen bouwen aan de toekomst ? Dan zijn
we op zoek naar jou.
Wat vragen wij
– Iemand met een gedreven en commerciële instelling;
–

Je bent communicatief zeer sterk correct en punctueel.

–

Je hebt een empathisch vermogen;

–

Hebt een klantgerichte en servicegerichte instelling;

–

Je hebt ervaring / affiniteit met hout, laminaat en pvc vloeren;

–

Bent energiek en hebt een positieve instelling;

–

Een proactieve houding is zeer gewenst;

–

Je ben fulltime beschikbaar

Je beheerst de Nederlandse taal perfect.
Je bent handig met computers.
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Wij bieden
–

Een goede werksfeer waarin teamwork van groot belang is;

–

Een marktconform salaris;

–

Goede arbeidsvoorwaarden.

Salaris is afhankelijk van ervaring, leeftijd en ambities.
Interesse?
We zijn erg benieuwd naar je motivatie en je CV.
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