Ben jij die topper die ervoor gaat om de klant met een glimlach naar buiten te laten gaan, je
voldaan voelt wanneer je iemand hebt kunnen helpen en je handen graag uit de mouwen
steekt? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland. Met 16 verkooppunten en ongeveer 80 collega’s
leveren wij onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele schildersbedrijven. Veel van deze
producten gaan over onze verkoopbalies. Een prettig ontvangst van de klant en een goede begeleiding is
daarom enorm belangrijk voor ons!
Voor diverse vestigingen in Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een nieuwe collega:

Commercieel medewerker binnendienst
Wat ga je bij ons doen?
Je begint de dag om 7.00 uur ’s ochtends door je filiaal te openen. De eerste schilders staan al voor de deur
en jij kan niet wachten om ze te helpen. Je helpt de klanten met hun vragen en bestellingen in onze
vestigingen en helpt ze ook via de telefoon. Je doet dit met een positieve en klantgerichte houding en zorgt
dat elke klant met een goed gevoel onze vestiging verlaat. Zo drink je ook op een rustiger moment even een
kopje koffie met ze of organiseer je leuke ochtenden zoals een “tosti-ochtend” om een leuke en goede sfeer
binnen jouw filiaal te creëren.
Naast het verkopen van de producten ben je de rest van de dag nog met andere zaken bezig, want jij bent
pro-actief en wilt graag bezig zijn. Je mengt zelf kleuren aan met de verfmengmachines. Daarnaast ben je
bezig met je voorraadbeheer en een nette presentatie van ons assortiment in de showroom, want jij wilt
natuurlijk ook dat je toko er top uitziet, toch? Aan het einde van de dag sluit jij voldaan je deur en zit de dag
er weer op.
Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken een commerciële topper en dan is ervaring in de verfbranche en verftechnische kennis wel echt
een pre. Het is fijn dat je weet waar je over praat en dat je verstand hebt van de producten. Heb je dit niet
maar wil je echt graag bij ons aan de slag. Vrees dan niet, dan steken wij graag de energie in jou en leiden
wij je op, zodat je de verftechnische kennis snel onder de knie hebt. Als jij gedreven bent en je wilt
ontwikkelen, dan gaan we graag met jou aan tafel. Wel is het voor ons echt belangrijk dat je het leuk vindt
om met klanten bezig te zijn en dat je hen zo goed mogelijk van dienst wilt zijn. Voor jouw collega’s is het
ook wel heel fijn als jij die teamplayer bent, die ook wat gezelligheid en humor met zich meebrengt want dat
maakt de werkdag toch net even wat prettiger.
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En wat bieden wij jou…
Wij bieden een leuke fulltime baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij zijn dan wel een
groot bedrijf maar hebben een informele en gezellige sfeer. Een goed salaris, een pensioenregeling,
vakantiedagen en vakantiegeld hoort er natuurlijk bij. Daarnaast bieden wij jou doorgroeimogelijkheden,
want als jij je wilt ontwikkelen daar worden wij alleen maar blij van.
Ben je benieuwd geworden naar een sfeerimpressie van ons bedrijf? Bekijk dan even onze bedrijfsvideo:
Bedrijfsvideo Simonis Verf
Verder praten?
Heb je interesse en ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan een leuke en korte motivatie samen met je
CV naar vacature@simonisverf.nl. Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust even met
Rianne Daggenvoorde via 06 8210 3854. Wij hopen je snel te spreken.
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