Are you the rock we're looking for?
Verkoper Interieur
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 zorgt voor een hartelijke ontvangst van klanten op kantoor.

•

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de klant doorheen het hele renovatieproces.

•

Je neemt contact op met prospecten (telefonisch of door screenings)

•

Je staat in voor gedetailleerde ramingen en samenwerkingsvoorstellen.

•

Je staat in voor de perfecte overdracht naar ontwerper en assistent-architect.

•

Je zorgt voor de implementatie van het marketingbeleid.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je beschikt over een bachelor diploma met affiniteit in de (interieur)bouw of gelijkwaardig
door ervaring.

•

Je hebt ervaring als binnenhuisarchitect of interieurvormgever/interieurstylist.

•

Je hebt een sterk commercieel en technisch inzicht.

•

Je bent een analytisch talent die vlot én accuraat met cijfers gaat.

•

Je bent klantgericht en hebt een sterk inlevingsvermogen.

•

Je hebt oog voor detail, kan zelfstandig werken en bent diplomaat.

•

Je hebt sterke communicatie skills en een luisterend oor.

WAT WIJ BIEDEN
•

Je start onmiddellijk met een vast contract!

•

Je krijgt een boeiende job met veel afwisseling en voldoening.

•

Je komt terecht in een team van toffe, creatieve collega’s.

•

Je ontvangt een motiverend loonpakket met interessante extra’s.

•

Je hebt de mogelijkheid om levenslang te leren dankzij talrijke opleidingsmogelijkheden.

•

Je werkt mee aan unieke, persoonlijke woondromen.

WIE WIJ ZIJN
Dit bedrijf is actief in kwaliteitsvolle en creatieve renovatie op maat. Als klankbord denken ze
mee met de wensen en dromen van hun klanten. Hun professionele team neemt
renovatieprojecten van a tot z in handen, met oog voor comfort, duurzaamheid, techniek
én detail.
Door hun constante groei zijn ze op zoek naar een extra Verkoper Interieur.

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

