Cevo Bouwmarkt, gelegen in Tongerlo, is de grootste onafhankelijke bouwmarkt in België en dus de ideale partner
voor bouwers en verbouwers.
Onze medewerkers staan garant voor een uitstekende service aan zelfstandigen en particulieren.
Ons zeer uitgebreide en complete gamma aan gereedschap, benodigdheden, keukens, badkamers, tegels, ramen,
deuren,… bieden de perfecte oplossing voor elke bouwuitdaging.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een:

VERKOPER

BUITENAFDELING (M/V)

Functieomschrijving












Als verkoper van de buitenafdeling stuur je de verkoop binnen jouw afdeling mee aan
Je bent de “vertrouwenspersoon” die elke klant verwacht
Je helpt klanten verder bij de verkoop van tuinhuizen en bouwmaterialen (buitenafdeling), je verzorgt de
permanentie in de buitenafdeling, je voert verkoopgesprekken en je geeft productinformatie.
Je houdt de buitenafdeling mee "up to date" (artikelen, prijzen, ...)
Je maakt offertes op maat voor onze klanten
Je bent flexibel
Je bent PC minded
Je bent resultaatgericht en proactief ingesteld
Je communiceert op een vlotte en enthousiaste manier met je collega ’s en de klanten
Je zet mee de klantenbestellingen klaar, je zorgt voor orde binnen de afdeling
Zaterdagwerk is geen probleem
Profiel










Je bent klantgericht en oplossingsgericht
Je bent commercieel en communicatief sterk
Affiniteit met de bouwsector en technisch inzicht zijn een must
Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid
Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en punctueel
Je bent een teamspeler en bent stressbestendig
Je hebt een verzorgd voorkomen
Je bent gemotiveerd, organisatorisch onderlegd
Aanbod








Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een jong, dynamisch team
Werkzekerheid in een succesvolle, stabiele, familiale, gezonde en groeiende onderneming
Er heerst een no-nonsense mentaliteit waarbij iedereen even belangrijk is, de goede werksfeer centraal staat
en we elke dag opnieuw samen groeien.
Een gevarieerde job
Interne - externe opleidingen
Vast contract - 38u/ week

Bent u de verkoper van onze buitenafdeling die we zoeken ?
Solliciteer met motivatiebrief en CV tav Leen De Seranno via leends@cevo.be

