Ecomat werft aan …
Ecomat (www.ecomat.be) is gespecialiseerd in de verkoop van bio-ecologische
bouwtechnieken, hout en afwerkingsmaterialen voor gezond en milieubewust bouwen.
We zoeken een nieuwe collega om ons team in St Antonius Zoersel te versterken, op
basis van een full-time contract van onbepaalde duur.
Wil jij mee een verschil maken met ons alternatief aanbod en klanten helpen in hun
zoektocht naar de juiste materialen voor hun woning? Dan is deze job misschien iets
voor jou.
Wat vragen we van je?
- Je komt snel vertrouwelijk en geloofwaardig over en hebt een hoge gun-factor
voor de klant.
- Je wil niet alleen mooie materialen en technisch correcte oplossingen aanbieden
maar daarmee ook een holistische visie uitdragen over duurzaam, gezond en
ecologisch wonen en leven.
- Je kan om met klanten met verschillende gevoeligheden en klanten met
verschillende hoedanigheden : ook professionele aannemers en architecten
komen bij je aankloppen voor theoretische en praktische vragen.
- Je bent flexibel in het multitasken en je kan zelfstandig verantwoordelijkheid
nemen.
- Je springt bij op piekmomenten in onze logistieke afdeling met het verpakken of
klaarzetten van bestellingen of afhalingen door klanten.
- Je hebt praktijkervaring in bouwen of verbouwen, liefst met ecologische
materialentechnieken.
- Je beheerst face to face verkooptechnieken en hebt verkoopervaring in B2C en
B2B.
- Je denkt oplossingsgericht en bent positief ingesteld.
- Je communiceert duidelijk en to the point.
Wij zullen je helpen om je kennis up to date te houden met ondersteuning en
vormingsmogelijkheden.
Je staat er ook niet helemaal alleen voor : ons team bestaat vooral uit veertigers en is
horizontaal georganiseerd: we werken naast en samen met elkaar in een prettige,
positieve werksfeer. Ieder met zijn specialiteit maar toch allround.
Spreekt dit je aan, stuur ons een reactie per mail met je motivatie, een curriculum van
wat je al deed en wat je interesses zijn.
Email naar rudi@ecomat.be

