Voor onze Droomboulevard in Oisterwijk zoeken wij per december 2019 een:

Commerciële gastvrouw of gastheer
Ben jij een gastvrij, klantgericht, commercieel, sociaal persoon en durf je mensen aan te spreken? Ga
dan bij onze Droomboulevard als commerciële gastvrouw of gastheer aan de slag!
Samen met een enthousiast en gedreven team ben je verantwoordelijk voor het gastvrij ontvangen
van onze klanten, het up to date houden van de showroom en het verkopen van accessoires.
Als beddenzaak zijn we enthousiast en ambitieus, eigenschappen die we ook graag terugzien in onze
medewerkers. Geen dag is hetzelfde en wij bieden je dan ook een unieke kans om je commerciële
praktijkervaring uit te breiden. Zo bouw jij aan je eigen toekomst.
Wat ga je doen?





Samen met je collega’s zorg je voor een prettige klant beleving en een goede sfeer in onze
Droomboulevard Oisterwijk.
Je verwelkomt klanten op een gastvrije manier en voorziet ze van een drankje.
Je pikt verkoopsignalen op en bent daarbij de verbindende schakel met de verkoopadviseur.
Ondersteunt op andere afdeling indien nodig.

Wie zoeken wij?





Je bent representatief, communicatief vaardig, open en klantgericht.
Je hebt een commerciële instelling.
Je bent bereid om in het weekend 1-2 dagen te werken. Dit betekent minimaal 1 zaterdag of
1 zondag per week.
Je bent ook inzetbaar op mogelijke koopavonden en feestdagen.

Werken bij Droomboulevard
Een goede gastvrouw of gastheer ben je niet zomaar. Wij helpen je met interne vak trainingen en
cursussen. Zo laten we je kennis maken met de beddenbranche en het commerciële vakgebied.
Klantvriendelijkheid en een commerciële instelling zijn belangrijk in deze functie. We verwachten dat
de klanten zich welkom zullen voelen door jou en dat je een goede indruk van onze Droomboulevard
achterlaat bij de klant.
Denk jij de beleving van onze klanten positief te kunnen beïnvloeden en heb je de klantgerichte
instelling die we zoeken? Solliciteer dan direct via Vioen Recruitment door een cv + foto te sturen
naar Evelien Vioen: mail@vioen.nl

