ONDERSCHEIDEND
IN VORM ÉN IN
KWALITEIT

DEN ELZEN WONEN | SLAPEN | DESIGN IS DÉ WOON- EN SLAAPSPECIALIST IN DE REGIO ROERMOND.
EEN DYNAMISCH BEDRIJF MET VEEL LEUKE MENSEN DIE GEZAMENLIJK EN VOL ENTHOUSIASME DE AMBITIES
VAN DEN ELZEN WONEN | SLAPEN | DESIGN WAARMAKEN. ZELFSTANDIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID
NEMEN EN VOORAL PLEZIER IN JE WERK STAAN HIERBIJ CENTRAAL.

DEN ELZEN GROEIT! EN DOOR DE GROEI ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN

Verkoopadviseur (m/v) Baenks | Pode | Moome
• BAENKS specialiseert zich in kwalitatief hoogstaand zitmeubilair, prachtige ontwerpen, de mooiste vormen,
de beste materialen, het eigen unieke zitcomfort en vooral de perfecte confectie!
• PODE een complete lifestylecollectie van meubelen én accessoires, die ontworpen zijn door internationale
topdesigners en elkaar stuk voor stuk perfect aanvullen in beeldtaal, kleur en gevoel.
• MOOME staat voor compact en betaalbaar hedendaags design en biedt naast kwalitatief hoogwaardige
designmeubelen ook interieuraccessoires.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU:
Als verkoopadviseur benader je de klanten op een actieve wijze. Je adviseert op de instore gevestigde woonconcepten
Baenks, Pode en Moome. Je hebt affiniteit met interieur, geeft stylingadvies en kunt dit uitwerken in een interieurplan.
‘Jouw’ design store ziet er altijd representatief uit. Tevens draag je volledige zorg voor de administratieve afhandeling na
aankoop in het ordersysteem. Je bent bereid op zaterdagen en zondagen te werken.
JE BEZIT DE VOLGENDE COMPETENTIES:
• Je bent klantgericht;
• Je hebt goed commercieel inzicht;
• Je bent mondeling communicatief vaardig;
• Je bent servicegericht;
• Je bent resultaatgericht.
PERSOONSKENMERKEN EN FUNCTIE-EISEN:
• Je bent loyaal (dus géén 9 tot 5 mentaliteit);
• Je hebt een hands-on mentaliteit;
• Je hebt een verzorgd voorkomen;
• Je kunt je goed verstaanbaar maken in het Duits, Engels.
GEBODEN:
• Fulltime dienstverband (37 uur);
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden (CAO Fashion, Sport en Lifestyle);
• De intentie om een langdurig dienstverband met ons op te bouwen;
• Veel dynamiek en variatie in de functie;
• Een jonge en dynamische omgeving met vele uitdagingen;
• Een gezond en nog steeds groeiend bedrijf.
INTERESSE:
Stuur je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@den-elzen.nl o.v.v. ‘Baenks-Pode-Moome 2022’.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
(Wij werken niet met recruiters voor invulling van onze vacatures)

