Ter versterking van onze organisatie zijn wij opzoek naar:
Iemand die weet wat onze klanten nodig hebben
(uren in overleg, fulltime en parttime mogelijk)
Wie zijn wij?
Van Heugten Tegels is een toonaangevend afbouwbedrijf in de regio en gevestigd in Asten. Wij onderscheiden ons doordat wij onze
opdrachtgever volledig ontzorgen daar waar het gaat om de (vloer)afwerking van hun woning. Van advies over de vormgeving, tot de
uitvoering en oplevering, wij begeleiden onze opdrachtgevers van A tot Z. Daarbij is het nakomen van afspraken enerzijds en flexibiliteit
anderzijds een must.
“Een persoonlijke beleving en advies op maat”
Wie ben jij?
Als geen ander kun jij contact leggen met mensen. Vanuit nieuwsgierigheid en interesse. Met de bedoeling je klant te helpen bij het maken
van de beste keuze. Zodat ze tevreden terugkijken op het proces dat jij met ze hebt doorlopen. Je bent flexibel, resultaatgericht, eerlijk en
kunt goed luisteren. Affiniteit met (woning)inrichting is natuurlijk een vereiste, net zoals het nakomen van afspraken. Jij bent degene
waarvan mensen zeggen: “Die moet je hebben als het over vloeren gaat”. Mensen kopen graag iets bij jou, omdat jij mensen niet het
gevoel geeft dat je ze iets verkoopt. Jouw oprechte bedoeling om opdrachtgevers écht te helpen zorgt daar voor. Je houdt van aanpakken
en durft mee te denken binnen een klein team om zodoende mee te werken aan de groei van ons bedrijf.
Belangrijke taken:
-

Je ontvangt klanten die een afspraak hebben gemaakt in onze showroom
Je komt er achter waar de klant naar op zoek is
Je adviseert en verkoopt onze producten en diensten
Je maakt duidelijke afspraken met klanten

Wat vragen wij van jou?
-

Je weet te overtuigen en kunt inspireren met je positieve instelling.
Je denkt oplossingsgericht
Je bent resultaat gedreven.
Bekend met Microsoft Office(Excel, Word, Outlook).

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf, met veel afwisseling, waarin jouw bijdrage als rasechte
verkoper/verkoopster hét onderscheidt maakt voor onze opdrachtgevers. Binnen een ambitieus team in een inspirerende werkomgeving.
Een goed salaris met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Ongelofelijk leuke en enthousiaste collega’s en lekkere koffie.
Ben je misschien enthousiast geworden? En durf je te reageren? Mail je CV en motivatie naar info@vanheugtentegels.nl
en dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie (of thee natuurlijk).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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