Are you the rock we're looking for?
Toonbankmedewerker
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
De job
•

Samen met je collega’s verkoop je aan de toonbank de artikelen in verwarming en hernieuwbare energie.

•

Je geeft technisch advies aan onze klanten en maakt bestellingen klaar.

•

Bij onze klant kom je terecht in een toekomstgerichte omgeving. Je wordt on-the-job opgeleid en bijgestaan door dynamische
collega’s.

•

Boeiende, aangename opleidingen met de meest recente en innovatieve technieken komen geregeld op je pad.

•

Een goede verloning & extralegale voordelen horen hier uiteraard ook bij.

WIE WIJ ZOEKEN
Wat we zoeken
•

Je bent gemotiveerd en punctueel, met een technische opleiding.

•

Je bent dynamisch, commercieel en klantvriendelijk.

•

Ervaring in de sector is een pluspunt.

•

Je bent bereid te werken op zaterdagvoormiddag (1 op 2).

WAT WIJ BIEDEN
Wat we bieden
•

Een boeiende job binnen een dynamisch bedrijf met aangename werksfeer.

•

Regelmatige opleidingen i.v.m. onze producten.

•

Degelijk verloningspakket overeenkomstig functie en bekwaamheden.

•

Een vast bediendecontract.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is een groothandel gespecialiseerd in verwarming, ventilatie en alternatieve energie. Hun collegiaal team
garandeert een technische support die steeds op maat van de klant wordt uitgewerkt. Om het team te versterken is dit familiaal
bedrijf op zoek naar een enthousiaste M/V collega.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

