VACATURE
Commerciële duizendpoot met een passie voor motors en scooters
(32u)
Functieomschrijving
Heb jij een passie voor tweewielers (motors, scooters en e-bikes) en combineer je dat met
de nodige commerciële flair om ook onze klanten te passioneren? Schrikt techniek je niet
af? Beschik je ook over de nodige administratieve skills?
Dan ben jij de geknipte kandidaat die wij zoeken.
Voor een gevestigde handelszaak te Halle, gespecialiseerd in (thermische én elektrische)
scooters/motors en e-bikes zijn we op zoek naar een commercieel-administratief bediende.
Takenpakket:
Naast algemene administratieve taken, sta je mee in voor het beheren van de verschillende
aspecten van het commerciële en marketingbeleid van het bedrijf. Je bent een eerste
aanspreekpunt voor klanten en een visitekaartje voor onze klant!
•

Verkoop:
o Klanten professioneel begeleiden (in de winkel, telefonisch en per mail)
zowel in presales, sales en aftersales
o Onderhoud, up-to-date houden en optimalisatie van onze website, webshop
en Facebook-pagina
o Offertes opmaken en opvolgen
o Bestellingen klaarmaken voor levering

•

Administratie:
o Facturatie (inkomende en uitgaande)
o Voorbereidende taken voor de boekhouding
o Afhandelen van telefoons en mails

Profiel
• Je volgde een bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring;
• Je kan vlot overweg met een pc en sociale media hebben voor jou nog weinig
geheimen;
• Je hebt een echte hands-on mentaliteit en bezit de nodige dosis spontaniteit;
• Je bent proactief, creatief en communicatief sterk;
• Zelfstandig werken is geen probleem voor jou;
• Je bent nauwkeurig en punctueel;

•
•
•

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en je kan vlot je mannetje staan in
het Frans en Engels;
Je bent bereid om deels op zaterdag te werken.
Een passie voor en/of ervaring met tweewielers is een grote plus.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een leuke en gevarieerde job in een zaak die zijn naam reeds gemaakt heeft.
Je wordt bijgestaan door een ervaren team.
Een verloningspakket afgestemd op ervaring en kennis.
Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
Een deeltijdse functie van 32u.
Plaats van tewerkstelling: Halle

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatiebrief aan Sylvia Heyvaert (info@unitedscooters.be) en vermeld
‘sollicitatie ‘Commerciële duizendpoot' in het onderwerp van je e-mail. Of neem telefonisch
contact voor meer informatie via +32 (0)2/304.76.47.

