En wegens groei van de organisatie is de afwisselende functie ontstaan:

De Koning
interieur

De Koning Interieur in Sleen (Dr.) is een
landelijke professionele interieurbouwer die
al uw interieurideeën vertaalt naar een fraaie
interieurinrichting. Of het nu bij u thuis, voor uw
kantoor of winkel is, voor alles op het gebied van
projectinrichting, nieuwbouw, meubilair, vloeren,
wanden, plafonds en styling bent u bij De Koning
Interieur aan het juiste adres. Wij leveren alleen
de beste kwaliteit en voeren het hele traject in
eigen beheer voor u uit.
Op onze website kunt u foto’s bekijken van een
gedeelte van de projecten en opdrachten die we
gerealiseerd hebben. Hierdoor krijgt u een goed
beeld van onze mogelijkheden en kunt u ook nog
ideeën opdoen.

SALES PROFESSIONAL /
WERKVOORBEREIDER
DIE HET VAK VAN INTERIEURBOUW VERSTAAT
32-40 UUR PER WEEK
Ben jij die:








Sociale
en resultaatgerichte man of vrouw die deze functie inhoud wil geven?
Goed georganiseerde salesman/-vrouw die goed kan communiceren?
Zakelijke en sociale persoon die goed kan samenwerken en controleren?
Goed opgeleide medewerker die esthetiek belangrijk vindt?
 verantwoordelijkheid neemt?
Besluitvaardige kandidaat die persoonlijke
Veelzijdige persoon die graag problemen oplost en met creatieve ideeën komt?

Wil jij:







 plezier werken bij een goede en betrouwbare werkgever met een prettige en open werksfeer?
Met
Een gecombineerde functie waarbij je verkoop en werkvoorbereiding combineert?

Vanuit vertrouwen, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid werken?

Vanuit het kantoor in Sleen en vanuit huis efficiënt en succesvol werken?

Jezelf blijvend ontwikkelen?

Werken bij een bedrijf in de groei waar je een grote rol in de ontwikkeling kan spelen?


Heb jij?






 HBO Bouwkunde of vergelijkbare opleiding afgerond?
Een
Ervaring met werkvoorbereiding in een soortgelijke functie?
Commerciële kwaliteiten?
Ervaring met automatisering zoals Microsoft Office, 2D- & 3D Autocad?
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in het Nederlands en Engels?

Wat biedt De Koning Interieur jou?

Rob van Dort
Specialist in Omzetverhoging
WERVING & SELECTIE
SALES & MANAGEMENT COACHING

 
Ermerzand 4, 7843 PN Erm
T: +31 (0)85-773 96 66
E: info@robvandort.nl

M: +31 (0)6-1870 4510
I: www.robvandort.nl










 afwisselende functie binnen een gezonde, groeiende en professionele organisatie
Een
Een prettige en open werksfeer

Een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling

Mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen

Auto van de zaak

Ruimte voor inbreng eigen ideeën

Een goed inwerkplan

Coaching & Training t.b.v. persoonlijke ontwikkeling


Heb je interesse?
Kijk voor meer informatie over De Koning Interieur op www.dekoninginterieur.nl
Rob van Dort doet de Werving, Selectie & Coaching voor deze vacature.
Je kunt jouw CV, motivatie en (pas)foto mailen naar rob@robvandort.nl
o.v.v. De Koning Interieur – Sales Professional / Werkvoorbereider
De meeste geschikte kandidaat maakt na diverse gesprekken een assessment.
Uniek is dat Rob van Dort de geplaatste kandidaat maatwerk Sales & Management Coaching
geeft waardoor hij/zij met zekerheid in de functie succesvol is.

