
Kortrijk

Gepassioneerd sales talent: 
Home deco, cooking & klein elektro 

Ben jij iemand met een vlotte babbel die goed kan luisteren? En is jouw dag pas goed als klanten met een big smile 
naar buiten gaan dankzij jouw advies? Dan ben jij de collega die we zoeken! 

Functieomschrijving
Als sales advisor (M/V) sta je in voor de verkoop van ons ruim assortiment aan home deco, cooking en 
Small Domestic Appliances (stofzuigers, espressomachines.. ). Omdat wij klantentevredenheid en service heel 
belangrijk vinden, is een correcte uitleg en een goed advies een eerste stap naar een tevreden klant. Hierin 
speel je een belangrijke rol.
 
Wie ben jij? 
      Je bent communicatief en klantgericht.
      Je hebt charisma en straalt enthousiasme uit.
      Je bent leergierig en wil blijven groeien als verkoper.
      Je houdt ervan om mensen te helpen met de zoektocht naar hun perfecte product.
      Je bent een echte teamplayer, maar kan ook perfect zelfstandig werken. 
 
Wat kan jij? 
      Overtuigen is voor jou geen probleem, je gaat bij elk contact op zoek naar mogelijke verkoopsopportuniteiten.
      Ervaring in sales is een pluspunt maar geen vereiste.
      Je spreekt vlot Nederlands, kennis van de Franse taal is een pluspunt. 
 
Ons aanbod 
     Wij bieden jou een aantrekkelijke verloning aan op basis van je competenties, aangevuld met maaltijd- en 
      ecocheques. Na je opleiding ontvang je ook een personeelskorting bij Taelman.
      Bovendien bieden wij jou de zekerheid van een vast contract.
      Op de werkvloer is er een vlakke structuur en heerst er een hechte sfeer tussen de collega’s. Zo is er op 
      vrijdagavond een (vrijblijvende) drink en kan er gepoold of gedart worden.
      Je komt terecht in een familiaal, multicultureel bedrijf dat vlot bereikbaar is met de wagen/het openbaar vervoer.
      Er wordt een interne opleiding voorzien.
      Je werkt van dinsdag t.e.m. zaterdag en bent vrij op zondag, maandag en feestdagen. 
 
 
>> Interesse? Stuur een mail met je cv en motivatie naar katrien@elektrotaelman.be.


