
Vacature

Verkoopmedewerker binnendienst
Functiecategorie: Commercieel/Advies
Standplaats: Barendrecht 
Opleidingsniveau: MBO  
Dienstverband: Fulltime (40 uur) 
Reageren voor: 31-08-2017 

Over INHUIS Plaza
INHUIS Plaza is een jonge en dynamische (web)winkel, gespecialiseerd in een ruim assortiment raamdecoratie en zonwering op 
maat. Wij hebben een drukbezochte webshop en drie ruime showrooms waar wij onze klanten adviseren in maatwerk voor elk 
raam en elke kamer. Service en kwaliteit zijn bij ons de belangrijkste pijlers.
Ons team bestaat uit jonge creatieve mensen en ervaren specialisten. Juist deze combinatie maakt van INHUIS Plaza een sterk 
en gezellig bedrijf. We weten nieuwe ontwikkelingen samen te voegen met kennis uit de branche. We werken hard, maar wel 
met plezier. Vanwege de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een commerciële collega voor onze showroom in 
Barendrecht.

Wat zijn jouw taken:

-  Je luistert naar de wensen van de klant 
-  Je adviseert de klanten in de showroom 
-  Je bespreekt de diverse mogelijkheden 
-  Je vertaalt dit naar een juiste offerte 
-  Je werkt meetbonnen uit en stelt klanten op de hoogte 
-  Je controleert alle stappen binnen het orderproces 
-  Je onderhoudt het contact met de klant 
-  Je behandelt klachten wanneer deze zich voordoen  

Wat verwachten wij van jou:
-  Minimaal 3 jaar ervaring binnen de branche is een pre
-  Je hebt affiniteit met onze producten
-  Je bent een ambitieuze verkoper met doorzettingsvermogen
-  Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en overzicht
-  Je bent secuur en gestructureerd
-  Je bent beschikbaar voor 40 uur per week
-  Je bent op zaterdag en donderdagavond beschikbaar 
-  Je kunt overweg met MS Office (Word, Excel, Outlook) 

Wat bieden wij: 
Een fijne werkomgeving in een dynamisch bedrijf, waarin we dagelijks bezig zijn onszelf en onze producten te verbeteren en 
vernieuwen. We zijn flexibel en collegiaal. We bieden je een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren? 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Stuur ons dan nu jouw cv en motivatie naar info@inhuisplaza.nl onder vermelding van 
sollicitatie verkoopmedewerker binnendienst. Je kunt je sollicitatie richten aan Benny Meeusen.




