VERKOPER BINNENDIENST ( 40 uur )

Welkom bij ons team
Engelhart BV is importeur van traditionele spellen, speelgoed en sportartikelen. Ons assortiment bestaat uit
ruim 2500 producten en we leveren door heel Europa aan winkeliers, groothandels, webshops en
speciaalzaken. Wij leveren uitsluitend B2B.
Wat ga je doen?
Als verkoper binnendienst adviseer je klanten en stel je offertes op n.a.v. je gesprekken met klanten via de
telefoon, mail en ook in de showroom. Wil de klant er nog even over nadenken? Jij onderhoudt proactief
contact met de klant.
In alle hectiek die het werk met zich meebrengt weet jij steeds de juiste prioriteiten te stellen. Je zorgt dat jij
samen met het sales team alles in goede banen leidt. De klant staat hierin centraal en je verliest ook zeker onze
belangen niet uit het oog. Zoveel mensen, zoveel wensen.... geen vraag is jou te gek, jij denkt in oplossingen!
Wat zit er in je bagage?
- Minimaal MBO 4 werk en denkniveau
- Je bent sociaal, commercieel, strategisch onderlegd, leergierig en zelfstandig
- Minimaal 2 jaar recente relevante werkervaring
- Beheersen van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift
- Mocht je de Duitse en / of Franse taal beheersen? Dat is een pré!
Wat een mooie eigenschappen!
Je kunt goed met mensen omgaan, je zult op verschillende niveaus contacten onderhouden. Je bent in staat om
goed samen te werken, je schakelt goed met je collega’s want jullie zijn afhankelijk van elkaar om tot een goed
eindresultaat te komen. Je bent bekend met e-commerce en volgt de ontwikkelingen op de voet. Bij drukte
bewaar jij de rust en houdt je overzicht
Wat krijg je ervoor terug?
Elke dag afwisselende werkzaamheden
Een marktconform salaris
Fijne werktijden van maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00.
Een goede werksfeer en de leukste collega’s
Dus waar wacht je nog op solliciteer gewoon. Tijdens de meet & greet kom je er vanzelf wel achter hoe leuk we
zijn.
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Reageren
Ben jij de verkoper binnendienst met ambities die ons team kan versterken? Dan zien wij jouw sollicitatie met
plezier tegemoet.
Mail je motivatie met je CV naar Danielle@engelhart.nl o.v.v. verkoper binnendienst. Heb je nog vragen? Stel ze
gerust, ik beantwoord ze graag.
Contactpersoon: Danielle Gadellaa
Email: Danielle@engelhart.nl
Telefoonnummer: 0031 (0) 13 – 5445 789

