Is interieurinrichting jouw passie?
Ben jij geboeid door trends?
Ben je creatief en luistervaardig?
Dan ben jij misschien wel de interieuradviseur die wij zoeken!

Gedreven en creatieve interieuradviseur
tende Poperinge
(m/v)
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passie voor interieur en trends
Een gezonde dosis creativiteit
De nodige commerciële flair
Zin voor initiatief, zowel naar klanten als naar de eigen organisatie
Klantgericht denken, klantvriendelijk handelen
Goed en empathisch kunnen luisteren
Administratieve nauwkeurigheid
Gevoel voor techniciteit
Zelfstandig kunnen werken
Zaterdagwerk
Bereidheid om zich helemaal onder te dompelen in de specifieke aanpak van tende®
De goesting om enthousiast mee te werken aan de uitbouw van onze toonzaal
In bezit van een rijbewijs
Nederlands als moedertaal en een goede kennis van het Frans

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
•
•
•
•
•

Een uitdagende job met heel veel ruimte voor eigen initiatief
Een doorgedreven opleiding zowel qua productkennis, commerciële benadering als interne organisatie
Een groep van gemotiveerde collega’s die je graag met raad en daad bijstaat
Een fulltime functie
Een aantrekkelijke vergoeding

VOEL JE HET KRIEBELEN?
Niet aarzelen dan. Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en cv naar marianne@tendepoperinge.be
Je hoort dan snel van ons! Ervaring in de sector is een absoluut pluspunt.

VACATURE INTERIEURADVISEUR
tende Poperinge
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je bent op zoek naar een job waar je je passie voor interieurinrichting kan delen met klanten die hun droom
gerealiseerd willen zien?
Je wil graag jouw commercieel talent gebruiken in een context waar je je dient in te leven in de behoeften
van de klant?
Je wil je kennis gebruiken en verder ontwikkelen om deze behoeften creatief en technisch in te vullen?
Resultaatgerichtheid, dienstbaarheid en probleemoplossend vermogen zijn competenties die je al in hoge
mate ontwikkeld hebt? Zijn flexibiliteit en efficiëntie eigenschappen waarvan je kan aantonen dat dit niet
zomaar woorden zijn die je op je CV vermeldt?
Lees dan zeker verder, want dit is misschien de jobaanbieding die je op je pad zal brengen naar een job die je
kiest vanuit je hart, je passie en je talenten ...
Deze taken oefen je iedere dag met veel goesting uit:
• Op basis van een behoefteanalyse van de klant advies geven over raamdecoratie
• Beantwoorden van vragen m.b.t. budgetindicatie, creatieve noden en technische aspecten
• Berekenen, opmaken van offerte en bespreken samen met de klant.
• Afsluiten van verkopen en opmeten van de raamdecoratie bij de klant
• Opvolging klantentevredenheid

PROFIEL
Minimum 3 jaar ervaring in de wereld van raamdecoratie is een grote troef.
Opleiding als interieurarchitect is zeker een meerwaarde.
Jouw passie voor en affiniteit met interieur en decoratie is belangrijk.
Je hebt een externe focus en je volgt de trends in de interieurwereld.
Het geven van klantenadvies kost je geen moeite meer nog, het gééft je energie.
Je beschikt over een rijbewijs B zodat je ter plaatse bij klanten kan gaan voor advies en opmetingen.

AANBOD
Een vaste job in een bedrijf dat synoniem staat voor passie, beroepsliefde en vakkennis bij het inrichten van
het interieur van zijn klanten.
Waar ieder raamdecoratieproject een persoonlijke aanpak krijgt met deskundig advies.
Waar je als medewerker mee helpt de droom van je klant te realiseren.
Je krijgt als medewerker een degelijke opleiding, een loon dat jouw ervaring en competenties weerspiegelt
en een personeelsbeleid waarbij respect en erkenning hoog in het vaandel gedragen worden.

PLAATS VAN TEWERSTELLING
Poperinge

