Verkoper sauna / zwembaden gezocht (min. 40 uur
p/w)
Wij zijn Fonteyn, al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor tuinhuizen,
tuinmeubelen, veranda’s, barbecues, zwembaden, sauna’s en spabaden.
Elke dag weer helpen we tuinliefhebbers in het hele land en daarbuiten aan kwalitatieve producten,
die de tuin een stuk aangenamer maken. Dat doen we met veel drive en passie: volgens ons de
ingrediënten voor een glimlach van tevreden klanten. En met succes! Want we zijn flink aan het
groeien. Daarom zijn we op zoek naar een fulltime verkoper ter versterking van onze afdeling sauna /
zwembaden.
We zoeken…
Een enthousiaste en leergierige collega, die het als een uitdaging ziet om onze bezoekers in de
showroom met evenveel passie als plezier te helpen aan het juiste artikel en bijbehorende
producten. Iemand die in staat is zich goed in te leven in de klant om hem een product uit ons
assortiment te kunnen adviseren dat voldoet aan alle wensen en eisen, ook die waar de klant
misschien zelf nog niet eens aan gedacht heeft. Verder verlangen we dat jij:
- je 200 procent wil inzitten voor een mooi, succesvol en snel groeiend bedrijf;
- efficiënt inzetbaar, eerlijk, gedreven en daadkrachtig bent;
- een gezonde levensstijl hebt;
- het niet erg vindt om zaterdagen en een aantal feestdagen te werken;
- op zoek bent naar een baan voor de lange termijn;
- woont in een straal van 35 kilometer rondom Fonteyn;
- de juiste drive hebt. Volgens ons belangrijker dan veel ervaring.
We geven…
- verkooptraining op woensdagavond (Fonteyn Academy);
- een uitdagende en flexibele werkplek bij de grootste tuinspecialist van Europa;
- een gezellig en collegiaal team met een sterke focus op teamwork;
- ruimte voor zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;
- veel teamuitjes;
- een zaterdagmiddagborrel.
Interesse?
Ben jij de gedreven topverkoper die we zoeken en lijkt het je tof te werken voor een groot,
internationaal bedrijf dat toch doortrokken is van dorpse gezelligheid? Stuur dan jouw motivatie
en CV plus foto naar vacature@fonteyn.nl. We willen ook graag weten wat je verdiend hebt en
graag wil verdienen.

