Wij zijn op zoek naar een

VERKOOPADVISEUR/STYLIST
Keijser&Co groeit! Daarom zijn wij per direct op zoek naar een verkoopadviseur met administratieve kwaliteiten die ons team
komt versterken.
JOUW FUNCTIE
Binnen deze veelzijdige functie sta je veel in contact met klanten en ondersteun je je collega’s met diverse werkzaamheden.
• Je begroet de klant op onze showroom, beantwoordt vragen en geeft informatie over de collectie. Je kunt hierbij de wensen
van de klant omzetten in een passend interieuradvies.
• Je bent mede verantwoordelijk voor de uitstraling van de showroom.
• Je zorgt voor een efficiënte en zorgvuldige verwerking van prijsaanvragen, offertes en orders, je begeleidt een order van a tot z.
• Je verwerkt de aanvragen van stof- en houtstalen en houdt de voorraad van deze verkoopondersteunende materialen bij.
• Je zorgt voor een tijdige en nette afhandeling van e-mails, telefonische vragen en andere administratieve taken.
JOUW PROFIEL
Wij zoeken een gemotiveerde en proactieve collega die zich herkent in het onderstaande profiel:
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je bent voor 40 uur per week beschikbaar en bereid in de weekenden te werken (in overleg).
• Je toont initiatief bij het helpen van klanten en je collega’s en neemt de verantwoording voor jouw takenpakket.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en je bent creatief, ondernemend en flexibel.
• Je hebt enkele jaren ervaring in de interieurbranche, bent op de hoogte van de laatste trends en houdt je kennis van de
stoffen waarmee je werkt up-to-date.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en kunt ook klanten in het Duits en Engels voorzien van informatie
en advies.
• Je hebt voldoende kennis van Microsoft Word en Excel.
• Je hebt ervaring met SketchUp.
ONS BEDRIJF
Keijser&Co is een groothandel in stijlvolle en tijdloze maatwerkmeubelen. In onze showroom in het ETC Design Center in
Culemborg presenteren wij onze collectie en adviseren wij professionals en particulieren. Het kantoor is gevestigd in Nijmegen,
begin 2020 zullen wij onze tweede showroom en tevens nieuwe kantoor in Grave openen. Wij bieden:
• een dynamische werkomgeving met leuke collega’s;
• een bedrijf in transitie met veel kansen voor persoonlijke ontwikkeling in een aansprekende branche;
• een marktconform salaris;
• diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.
Ben jij die enthousiaste verkoopadviseur die perfect past bij de bovenstaande omschrijving? Stuur dan uiterlijk vrijdag
9 augustus je portfolio, cv en begeleidende motivatiebrief per e-mail naar Lonneke van der Weyden (lonneke@keijserenco.nl).
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