Are you the rock we're looking for?
Toonbankverkoper
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
•

Je bent het visitekaartje van de winkel.

•

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de verkoop in de winkel.

•

Je helpt klanten op een enthousiaste manier graag verder met jouw technisch en deskundig advies.

•

Je handelt orders administratief correct af.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je bent vriendelijk, enthousiast en steekt met plezier de handen uit de mouwen.

•

Je bent leergierig, commercieel ingesteld en hebt grote interesse in de branche.

•

Je hebt vooral heel veel goesting om erin te vliegen!

•

Je kan vlot overweg met een pc en nieuwe programma’s aanleren is voor jou geen enkel probleem.

•

Eventuele ervaring in een gelijkaardige functie is mooi meegenomen, maar je motivatie en attitude zijn veel belangrijker voor
ons!

WAT WIJ BIEDEN
•

Een vaste job vanaf dag 1!

•

Je krijgt een uitgebreide en specifieke opleiding om je functie in al haar facetten tot in de puntjes te beheersen!

•

Je werkt samen met gemotiveerde en enthousiaste collega’s!

•

Je ontvangt een marktconform loonpakket.

•

Je komt terecht in een moderne werkomgeving met toffe collega’s. Het bedrijf is ook marktleider binnen de sector.

WIE WIJ ZIJN
Dit bedrijf groeide uit van klein ijzerwarenwinkeltje tot de grootste nationale speler in ijzerwaren, bouwbeslag,
bevestigingen, persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen! Ze bestaan al meer dan 130 jaar en bewijzen dat ze
na al deze jaren nog steeds een familiale onderneming zijn waar duurzame relaties en betrouwbaarheid hoog in het vaandel
worden gedragen. Heldere afspraken en kwaliteit, dat vinden zij belangrijk. Ze doen er alles aan om zich aan hun beloftes te houden.
Ze hebben een jaarlijkse omzet van meer dan €200 miljoen en er werken meer dan 650 tevreden werknemers. Kom jij dit team
binnenkort vervoegen?

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Stasegemsesteenweg 72
8500 Kortrijk

