Pronto Wonen
Verkoopmedewerker
Met jouw verkoop skills weet jij, onze innovatieve verkoper, klanten op een leuke manier te verrassen en tot
een aankoop te verleiden. In de woonbeleving van Pronto Wonen ga jij als verkoper hét verschil maken en
de klant volledig in de watten leggen. Jij weet op een goede manier de behoefte van de klant te achterhalen
en te slagen als verkoper.
Dit ben jij Wij zijn Pronto wonen. En wie ben jij? We zijn nieuwsgierig. Heb jij eigenschappen die passen bij
ons én bij de vacature verkoper? Neem bijvoorbeeld jouw commerciële mindset en jouw creatieve
oplossingsgerichtheid. Ook heb je in huis:
●
●
●
●
●
●

Minimaal mbo3-werk- en -denkniveau
Ervaring als verkoper, verkoopmedewerker of verkoopadviseur is een pré, maar niet noodzakelijk
De bereidheid om in het weekend en op feestdagen te werken
Beheers je ook Duits, dan heb je een streepje voor
Jij bent klantvriendelijk, resultaatgericht en verantwoordelijk
Je bent leergierig en hebt ambitie om eventueel door te groeien naar een volgende functie binnen
Pronto wonen

Wat ga je doen? Ons team in Roermond bestaande uit circa 8 medewerkers is op zoek naar een leuke
enthousiaste collega. Door goed te luisteren en je te verdiepen in de woonsituatie van je klant ben je in staat
je klant de juiste woonoplossing te presenteren. Meubelen verkopen bij Pronto Wonen is zoveel meer dan
een order noteren! Gevoel voor woonmode, styling en & klantgerichtheid maken bij Pronto Wonen het
verschil tussen een gemiddelde verkoper en een topper! Als verkoper ben je in staat je kennis over te
dragen aan klanten en collega’s.
Wat bieden wij jou?
●
●
●
●
●
●

Een uitdagende en afwisselende functie voor 32 uur in de week
Een dienstverband met een goed salaris (afhankelijk van jouw ervaring en prestaties)
Goede arbeidsvoorwaarden
Leuke teamuitjes
Personeelskorting
Doorgroeimogelijkheden

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Parttime uren: 32-40 per week
Aanvullende vergoedingen:
●
●

Overuren uitbetaald
Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:
●
●
●

Bedrijfsfeesten
Kerstpakket
Personeelskorting

Werkschema:
●

Dagdienst

