Verkooptopper (m/v) gezocht!
Ben jij uitgeslapen, klantvriendelijk, meedenkend en een absolute verkooptijger, dan zoeken wij jou!
Goodnight Slaapkamers
Je gaat werken voor de grootste slaapkamer van Nederland, ofwel Goodnight Slaapkamers. Met een winkel
van 5000m2 en héél véél bekende merken onder één dak is het de bekendste slaapkamerspeciaalzaak van
de regio. In onze mooie winkel dragen wij een deskundig verkoopadvies aan klanten hoog in het vaandel.
Ter versterking van ons dynamische verkoopteam zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste, gedreven
en sympathieke verkopers (m/v) parttime en/of fulltime. Ervaring in de slaapbranche is een pré, maar
niet perse noodzakelijk.
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Wat je gaat doen.
Actief klanten benaderen, hen begeleiden en adviseren bij de aankoop.
Onze klanten een ‘droom’ verkopen.
Klanten op handen dragen.
Het verkoopproces van a tot z begeleiden.
Heel veel mensen lekker laten slapen.
Met je collega’s zorgen voor de mooiste showroom van Nederland.
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Wat we je vragen.
Klantvriendelijke en positieve instelling.
Resultaat- en servicegerichtheid.
Goede fysieke gesteldheid i.v.m. de werkzaamheden in onze mooie showroom.
Werken in de weekenden en op feestdagen
Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ervaring met verkopen (is een pre)
Extra werken als dat nodig is
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Wat wij je bieden.
Afwisselende baan
Werken in de mooiste slaapkamerspeciaalzaak van Nederland.
Werken met de mooiste producten van (bijna) alle bekende merken.
Leuke collega’s
Ruimte voor eigen inbreng, initiatieven en ideeën
Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Ruimte jezelf te ontwikkelen tot ware topverkoper binnen de branche.

Wil jij bij ons komen werken?
Solliciteer dan vandaag nog door een motivatiebrief en je CV te sturen dhr. F. van Kampen o.v.v.
‘sollicitatie verkoopmedewerker’ via kampen@goodnight.nl of per post naar:
Goodnight Slaapkamers
t.a.v. de heer F. van Kampen
Spaarneweg 18
2142 EN Cruquius.

