
Bedrijfsprofiel
Als producent van winkelinrichtingen / verkoopstellingen voor dierenspeciaalzaken en tuincentra leveren en installeren wij
verschillende oplossingen voor de verkoop van onder andere aquarium- en vijvervissen, vogels, knaagdieren, aquariumplanten
etc. Aquaja is een snelgroeiend bedrijf welke internationaal actief is. U kunt meer informatie vinden op:  www.aquaja.nl

De functie
In verband met de groei van ons bedrijf, met name binnen de Franse en Duitse markt zijn wij per direct op zoek naar een sales
medewerker binnendienst voor onze vestiging in Echt (Zuid-Limburg).

Als sales medewerker binnendienst ben je mede verantwoordelijk voor het verkoopgedeelte binnen de organisatie met de focus
op de Franse en/of Duitse markt. In jouw rol als aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten breng je advies uit over onze
producten en diensten en bezoek je ook potentiële klanten. Je signaleert je verkoopkansen die je vertaalt in een offerte.  Voor
deze werkzaamheden is het van groot belang dat je secuur en accuraat te werk gaat. Je werkt nauw samen met je collega’s
welke je ondersteuning biedt bij de verkoop. Je draagt zorg voor een goede en duidelijke communicatie met andere
medewerkers binnen onze organisatie.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
Je werkt resultaatgericht;
Je bent flexibel en stressbestendig;
Je hebt een commerciële instelling, werkt pragmatisch en bent klantvriendelijk;
Je bent communicatief sterk;
Je bent bekend met Word, Excel en Outlook;
Je bent 40 uur per week beschikbaar;
Beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, Frans is een pré.

Jouw profiel

Een relevante vakopleiding en/of ervaring met de commerciële binnendienst is een vereiste.

Een uitdagende en afwisselende baan.
Extra trainingen of opleidingen waar nodig.
Een informele en prettige werkomgeving met uitstekende en passende arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een zeer
gemotiveerd team waar initiatief, doorzettingsvermogen en kwaliteit hoog gewaardeerd worden.
Marktconform salaris.
Groeimogelijkheden binnen het bedrijf vanwege de sterke groei van de organisatie.
Ruimte voor eigen initiatief en inbreng binnen ons groeiend bedrijf.

Wij bieden

Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan je C.V. per mail naar danny@aquaja.nl
Gelieve geen sollicitaties per telefoon. 

NB. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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