VACATURE

VERKOOPSMEDEWERKER JACHT / SCHIETSPORT - FULL TIME
BLIKI werkt met een klein enthousiast en deskundig team in de jacht- en schietsport sector. Wij zijn onlangs
naar onze nieuwe locatie in Kontich verhuisd. Wegens succes zoeken we dringend versterking voor ons
verkoopteam. We zijn zowel nationaal als internationaal actief en werken in een no-nonsense cultuur waarin
kwaliteit en service naar de klanten op de eerste plaats staat. Veelzijdigheid, enthousiasme en betrokkenheid
zijn dan ook aspecten die ons team hoog in het vaandel draagt.
Wij zoeken een nieuw en enthousiast teamlid die onze visie deelt, flexibel is en wil bijdragen tot de groei
van ons bedrijf. Je taak bestaat voornamelijk uit het logistiek en administratief bijstaan van de verkopers.

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Je werkt voltijds mee met het verkoopteam. Samen zorgen jullie voor een vlotte logistieke en administratieve
afhandeling van de verkopen.
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor een geordende winkel en je draagt bij tot een prettige
winkel- en werksfeer.
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staat in voor de productafhandeling van A-Z
ontvangt de producten, presenteert en prijst ze en vult ze uiteindelijk aan
zorgt voor de correcte opvolging van bestellingen en vergunningen
houdt de wettelijke registers bij
bereidt de verkopen voor en volgt de nazorg op

PROFIEL
Als verkoopmedewerker in ons bedrijf beschik je over de voglende eigenschappen:
Je hebt affiniteit met de schietsport en/of jacht
Je bent administratief sterk en geordend
Je bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld
Je hebt een verzorgd voorkomen, bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Met jou is het aangenaam samenwerken
Je toont de nodige flexibiliteit wanneer nodig en hebt geen 9-5 mentaliteit
Indien je je kunt uitdrukken in het Engels of het Frans is dit ook mooi meegenomen
Je bent in bezit van een rijbewijs B
Je bent woonachtig in regio Antwerpen

WIJ BIEDEN
Een fulltime job in een professionele en informele werksfeer waarbij je voldoende uitdaging krijgt en je zelf veel
initiatief kunt tonen. Je mag je verwachten aan een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief met uitgebreid CV met foto naar info@bliki.net
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