WIJ WERVEN AAN!
INTERNE VERKOPER M/V

Wanneer de verkoopmicrobe in jouw bloed zit en een uitdagend commercieel en technisch gesprek je niet afschrikt dan
is deze vacature voor jou bestemd. Als interne verkoper ben je het aanspreekpunt voor de klanten die in het ﬁliaal komen
je geeft hen advies en ondersteunt hen met je expertise waar nodig. Je beantwoordt vragen van klanten en vormt een
sterke tandem met de commerciële buitendienstmedewerkers. Kortom, een mooie combinatie en afwisselende job voor
iemand die niet graag stil zit.
Je beschikt over:
Een sterke persoonlijkheid, een goede commerciële feeling en je getuigt van een grote dosis doorzettingsvermogen,
dynamisme en werklust • Je enthousiasme werkt aanstekelijk • Je bent resultaatgericht en zet alles in het werk om de
groepsobjectieven te bereiken • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden • Je beschikt over voldoende
technische bagage of technisch inzicht • Je kan min. 3 jaar relevante ervaring voorleggen als verkoper.

VERTEGENWOORDIGER / VERKOPER M/V

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de klantenportefeuille in jouw regio. Je prospecteert actief in jouw
regio en stelt ons bedrijf, producten en diensten, evenals onze troeven voor aan potentiële klanten. Daarnaast ben je
samen met je collega-toonbankverkopers het aanspreekpunt voor de klanten die in het ﬁliaal komen, je geeft hen advies
en ondersteunt hen waar nodig.
Je beschikt over:
Uitstekende communicatieve vaardigheden • Voldoende technische bagage of technisch inzicht • Min. 3 jaar relevante
ervaring • Enthousiasme • Een sterke persoonlijkheid • Een goede commerciële feeling

FULLTIME KASSAMEDEWERKER M/V

Hou je van het contact met andere mensen? Hou je van zéér nauwkeurig en correct werken? Je vindt het een uitdaging
om te werken in een niet gestandaardiseerde kassa-omgeving met een zeer divers assortiment. Je bedient een,
voornamelijk professioneel cliënteel, correct, uiterst nauwkeurig en dit aan een zeer vlot tempo. Je bent het eerste en
laatste aanspreekpunt van de klant. Je kan op een professionele manier omgaan met de behoeften van de klant. Naast
de kassataken zal je bij afwezigheid van klanten eenvoudige administratieve taken uitvoeren of aanvullen.
Je beschikt over:
Net en professioneel voorkomen • Je communiceert correct, vlot en beleefd • Je bent enthousiast • Basiskennis
kassaflows (Je kent de concepten kasticket, kasfactuur, factuur, retour, creditnota, …) • Je kan discreet omgaan met
informatie • Je bent niet vreemd met bedrijfsprocessen, eigen aan een kmo • Je bent commercieel en hebt een salesgerichte mentaliteit • Je houdt ervan om te werken in een team • Je bent stressbestendig • Kennis van iVend of SAP is
een pluspunt.

Wij bieden:

Een stimulerende en spannende functie in een ambitieus en groeiend bedrijf.
Opleiding en permanente ondersteuning door interne medewerkers.
Een aangename en stabiele werkomgeving met een familiaal karakter, waar we persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden.

WORK - WEAR - WORKSHOP
Eeksken 5 | 9940 Sleidinge

RENT - REPAIR - REFRESH
Eeksken 13 | 9940 Sleidinge

Interesse?
Stuur een mailtje naar:
mieke@vanwiemeersch.be

