Verkoopmedewerker (Sier)bestrating m/v
Heb jij
verkoop
skills?

Du Bois Tuin & Terras Zundert, gevestigd in Zundert, is
een regionaal opererend bedrijf wat gespecialiseerd is
in de verkoop en eventueel aanleg van sierbestrating,
wij maken deel uit van de Gebr. Oomen groep, welke
gespecialiseerd is totaaloplossingen op het gebied
van de civiele techniek.

Zijn passie, deskundigheid & gezelligheid drijfveren
waarin jij jezelf herkent? Wil jij werken in een bedrijf waar
de tijd wordt genomen voor klanten? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Je komt te werken in een klein gezellig team waarbij
de klant altijd op nummer 1 staat. De werkzaamheden bestaan
grotendeels uit het verkopen van sierbestrating, bestrating
voor de professionele markt & aanverwante artikelen. Het
geven van advies over producten & tuininrichting behoort
tot jouw taak. Daarnaast horen afrekenen van balieklanten,
telefoon aannemen, orders plaatsen en mailen ook bij de baan
als verkoopmedewerker.
Bij Du Bois Tuin & Terras Zundert ben je
verzekerd van:
• Een afwisselende baan waarbij geen dag
hetzelfde is
• Een uitdagende functie
• Een gezellig team
• Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op
commercieel gebied.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt gevoel voor tuininrichting
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je hebt ambitie en een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent klant & verkoopgericht ingesteld
• Je kan goed zelfstandig werken
• Je bent op zaterdag beschikbaar

Ervaring in de sierbestrating/ tuinbranche is handig, maar niet een pre. Met de juiste instelling kan je snel groeien
tot een zelfstandig verkoper sierbestrating. Het bedraagt een fulltime functie, op zaterdag werken is een pre.
Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande vacature? Stuur je sollicitatie met CV naar j.oomen@du-bois.nl

Du Bois Tuin & Terras Zundert
Rucphenseweg 49a T 076 - 597 32 01
4882 KB Zundert
E info@du-bois.nl

Openingstijden
Ma-vr
09:00-17.00
Zaterdag
09:00-16.00

du-bois.nl

