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 keukentoonzaal (M/V)
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde verkoper
Mogelijkheden
voltijds - deeltijds
vast contract - flexi job - zelfstandig
Functieomschrijving






Als verkoper (M/V) ontvang je de klant en staat hen bij met advies
Je kan de wensen en behoeften van de klant omzetten in hun ideale keuken
Je bent creatief en je hebt ruimtelijk inzicht
Je maakt offertes op maat
Door jouw creativiteit weet je precies hoe je samen met de klant zijn droomkeuken kan
creëren

Profiel








Je zoekt een aangename, commerciële job in een familiaal bedrijf en je hebt vakkennis en
ervaring in de verkoop van keukens
Je volgt de nieuwe trends in de keukensector op de voet
Je kan vlot werken met de computer
Je hebt ervaring met het programma “SDP” en “Winner Design”
Je hebt zin voor orde en bent punctueel
Je bent klantgericht en krijgt voldoening wanneer een tevreden klant de deur uit stapt
Je hebt een verzorgd uiterlijk

Aanbod









Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een familiale, fijne sfeer
Werkzekerheid in een stabiele, familiale onderneming
Een leuke, gevarieerde job
Er heerst een no-nonsense mentaliteit waarbij iedereen even belangrijk is, de goede
werksfeer centraal staat en we elke dag opnieuw samen groeien
Vast contract (voltijds, deeltijds of via flexi-job is mogelijk)
Een samenwerking op zelfstandige basis is eveneens mogelijk
Een aantrekkelijk loon, in lijn met jouw ervaring
Een degelijke interne opleiding

Bent u de VERKOPER / VERKOOPSTER die we zoeken ?
Solliciteer met motivatiebrief en CV tav Leen De Seranno via leends@cevo.be

