Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding:
Een allround verkoop medewerker voor de winkel.
Wat ga je doen?
Als allround verkoop medewerken sta jij in voor de verkoop en advisering van diverse artikelen.
Je geeft professioneel uitleg over artikelen en probeert de klant zo goed mogelijk te helpen.
Je zorgt voor een uitmuntende klantervaring.
De klant gaat buiten met een glimlach en het juiste product die aan al haar/zijn behoeftes voldoet
Ook sta je in om de winkel in orde te houden dit gaat van prijs wijzigen, promoties, stock bijhouden
en mooi etaleren van de winkel.
Ook sta jij in voor een frisse kijk op de aankoop van goederen en het nazien dat de stock op punt
staat. Nieuwe producten op de markt die interessant lijken, kan je gerust onderzoeken en ons
voorleggen.
Je beantwoord de telefoon, geeft herstellingen in en plant deze in de agenda van uw collega’s.
(Techniekers)
Een frisse kijk en het up to date houden van de winkel website en Sociale media behoren ook tot uw
takenpakket. Advertenties samenstellen voor promoties.
Je helpt mee met de administratieve zaken van de winkel en helpt waar je kan.
Wat verwachten wij van u?
Talen: Nederlands & Frans
Computervaardigheden: Kennis van Word – Excel – Outlook – Sociale Media
Ervaring in de verkoop is een pluspunt
Wie zoeken wij?
Een vertrouwenspersoon die stressbestendig is en een verzorgd voorkomen heeft.
Vlot in de omgang met de klanten alsook met uw collega’s in het bedrijf.
Elkaar helpen en ondersteunen waar kan!
Zin voor orde en verantwoordelijkheid, oog hebben voor detail, materialen afleveren en behandelen
alsof het voor uzelf was.
Klanttevredenheid vind je belangrijk, klant is koning!
Je werkt servicegericht en je kan zelfstandig werken.
Interesse om je te verdiepen in de artikelen van de winkel en deze ook te begrijpen en juiste info
doorgeven aan de eindconsument.
Wat bieden wij u?
Wie aan de slag gaat bij Demuynck Heist, kan rekenen op een boeiende uitdaging bij een bedrijf met
een familiaal karakter.
Een opleiding waar wij stap voor stap alle artikelen in de winkel uitleggen en je mee kan draaien als
verkoper.
….

