Vacature verkoopadviseur (M/V), minimaal 32 uur per week.
Hou je van werken met mensen, ben je communicatief vaardig en heb je tevens affiniteit met
fietsen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Welke werkzaamheden ga je doen?
’t Mannetje Fietstechniek levert Stadsfietsen, E-Bikes en Bakfietsen voor de lokale en regionale
markt. Daarbij zijn wij ook gespecialiseerd in het leveren van fietsen aan mensen met een beperking.
Hiervoor komen mensen uit heel Nederland naar ’t Mannetje.
Jij zorgt ervoor dat de klant zich welkom en gezien voelt.
Het draait voor jou niet om het verkopen van de duurste fiets, maar om de fiets die het meest
fietsplezier en de juiste oplossing biedt voor de klant om (weer) heerlijk te kunnen fietsen.
Tevens draag je zorg voor het snel en correct beantwoorden van allerlei vragen vanuit de klant en het
zelfstandig verwerken van offertes, orders, email en telefoongesprekken.
Hierin werk je nauw samen in het verkoopteam, maar ook met de overige afdelingen binnen ’t
Mannetje Fietstechniek.
Wie zoeken wij?
•
Een verkoper/adviseur (M/V) die begrijpt wat onze klanten vragen en snapt wat
klanttevredenheid werkelijk inhoudt
•
Iemand die dus goed luistert naar de wensen van de klant, meedenkt en adviseert
• Je toont initiatief en vindt het leuk om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van ’t Mannetje fietstechniek
•
Je hebt zeker affiniteit met fietsen
Ervaring binnen de revalidatiebranche en specifiek op het gebied van fietsoplossingen is
gezien onze specialisatie een pré, maar niet noodzakelijk;
•
Je kan zelfstandig werkzaamheden oppakken die binnen jou takenpakket liggen;
•
Je hebt een positieve instelling en denkt graag in oplossingen
•
Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar.
Wat bieden wij?
•
Een baan van minimaal 32 uur per week binnen een gezellig en enthousiast team
•
Een uitdagende baan waarin je een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van
de mobiliteit en autonomie van onze specifieke doelgroep ;
•
Een informele en uitdagende werkomgeving met volop mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen;
•
De mogelijkheid voor scholing of training
•
Marktconform salaris gebaseerd op de CAO tweewielers en motorvoertuigen;
•
Aantrekkelijke personeelskorting;
Dienstverband en werktijden.

•
•

Contract voor bepaalde tijd met een reëel vooruitzicht op een vast dienstverband
Je bent beschikbaar op vrijdag en zaterdag. Verdere uren en werktijden zijn in overleg.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Erik Smit naar:
info@tmannetje.nl
www.tmannetje.nl
Spaarnwouderstraat 3, 2011 AA Haarlem
Tel: 023-5407076

