Bij de Olijslager Groep leveren 175 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen
van vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar
samenwerken. Met 3 centrale magazijnen en 23 verkooplocaties in
Noord - Oost Nederland zijn we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep
kenmerkt zich door een open cultuur waarin feedback geven en ontvangen,
eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier in het werk, ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen
en balans tussen werk en privé belangrijke elementen zijn.

Voor onze vestiging in Groningen Euvelgunne zijn wij op zoek naar een:

Verkoopmedewerker (m/v) - fulltime
Wat ga je doen?
Je ontvangt klanten en verwerkt zo goed mogelijk de wensen en vragen van de klant;
Het actief generen van verkoop bij de afnemers;
Je bent een goede gastheer- of vrouw en bent klantgericht;
Het lossen en inruimen van binnenkomende goederen en het controleren van de kwaliteit of
eventuele manco’s;
Het beheren van de voorraad op het juiste min/max niveau en bestelt klant-speciﬁek bij;
Het bewerken van producten, zoals te maken kleuren, volgens geldende handelingen;
Je zorgt ervoor dat alle verkoop- en retourtransacties worden ingeboekt in het ERP-systeem;
Je zorgt ervoor dat de uitgaande goederen op tijd en correct klaar staan voor transport.
Wat vragen wij?
Je hebt kennis van de branche of aﬃniteit daarmee;
Je bent commercieel ingesteld en communicatief vaardig;
Je bent proactief en ondernemend.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met een bijbehorend en marktconform salaris;
Een open, transparante, eerlijke en laagdrempelige werkomgeving in een solide bedrijf met
een focus op de lange termijn;
Ruime mogelijkheden om kennis- en vaardigheidstrainingen en opleidingen te volgen;
Ruimte voor een goede werk/privé balans.
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan snel door je motivatie en CV te sturen naar
hr@olijslager.nl
Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan gerust contact op met Myrthe via
06-15318711 of via hr@olijslager.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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