Vacature Adviseur Buitendienst
Standplaats: Barendrecht
Opleidingsniveau: MBO
Dienstverband: Fulltime

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 korte termijn op zoek naar een collega die wij dagelijks op
pad kunnen sturen naar onze klanten.
Wat zijn jouw taken:
- je voert meetopdrachten uit bij onze klanten
- je adviseert onze klanten daarbij op locatie
- het verwerken van de meetgegevens op kantoor, afspraken en het controleren van de
bestellingen
- je adviseert onze klanten ook af en toe in de showroom
Wat verwachten wij van jou:
- een afgeronde MBO opleiding in deze richting
- vergelijkbare ervaring in een soortgelijke functie
- je hebt affiniteit met onze producten
- een rijbewijs is een must!
- je bent commercieel en overtuigend
- je kunt zelfstandig werken en bent heel erg secuur
- je bent pro-actief en gedreven
- je bent 40 uur per week beschikbaar
- je bent ook op zaterdag beschikbaar

Hoe ziet jouw dag eruit?
Je komt aan op kantoor en groet je collega’s, die de bus staan in te laden met bestellingen die
vandaag gemonteerd gaan worden. Je helpt even een handje om dat grote pakket met de
nieuwste shutters in de bus te leggen en pakt onderweg naar je bureau een kop koffie mee. Je
bekijkt de planning voor vandaag: eerst naar Berkel & Rodenrijs, dan naar Delft en vervolgens
naar Rokkeveen. In Delft ga je langs bij de familie de Vries, die je vorige week zaterdag in de
showroom hebt gesproken over de verbouwing van hun woonkamer. Ze kwamen voor gordijnen,
maar na het gesprek met jou zijn ze toch benieuwd naar een combinatie met verduisterende
rolgordijnen en vitrage. Voordat je naar de auto loopt pak je nog even een paar kleurstalen voor
de rolgordijnen mee. Je blik valt op het fotoboek met de nieuwste foto’s van trendy houten
jaloezieën. Die neem je ook mee, als je het goed hebt onthouden zei mevrouw de Vries iets over
de verbouwing in de keuken over een maand...
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 adviseur buitendienst. Je kunt je sollicitatie
richten aan Benny Meeusen.

