Bij Quadwinkel.nl hebben we een gezamenlijk passie voor alles wat met
offroad te maken heeft. Die passie combineren we met onze ambitie om
de dienstverlening en ervaring voor onze klanten elke dag te verbeteren.
Quadwinkel is een toonaangevende speler in de Nederlandse quad en side
by side markt. Altijd voorop als het gaat om kennis en vernieuwend in aanbod
van A merken zoals Yamaha, Can-am, en Polaris. We zijn grensverleggend in
maatwerk en betrouwbaar in onderhoud en reparatie. Je vindt onze showroom
met werkplaats en magazijn in het midden van Nederland.

wij zijn op zoek naar een enthousiaste

verkoop
adviseur
die niet terugdeinst voor snelheid

wat ga jij doen
Als verkoop adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die onze
showroom bezoeken. Je denkt met ze mee over de quad of side by side die bij
ze past. Je adviseert over accessoires en maakt offertes op maat. Je blijft ook
daarna betrokken bij de klant, want de aflevering en het geven van instructies
behoren eveneens tot jouw functie. Service staat bij ons en bij jou centraal.
Wij bieden
» Een uitdagende zelfstandige
baan in een mooie en
dynamische werkomgeving.
» Een enthousiast team van
15 collega’s die allemaal
affiniteit hebben met quads,
side by sides, techniek en
snelheid.
» Korte communicatielijnen.
» De mogelijkheid om
trainingen te volgen en
persoonlijke ontwikkeling
door te maken.
» De mogelijkheid om mee te
gaan op offroad expedities
in binnen en buitenland.
» Gezellig aan te schuiven
bij de jaarlijkse barbecue,
teamactiviteiten en de
vrijdagmiddag borrel.

Herken jij jezelf in een verkoopadviseur
met marketing en communicatie ervaring dan
nodigen wij je ook zeker uit om te solliciteren
Stuur je CV en motivatie naar werken@quadwinkel.nl t.a.v. Brenda Willemsen.
Als je eerst meer informatie wilt over de vacature kun je terecht bij
Christiaan van der Hout (0342-465739).

alle informatie op www.quadwinkel.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jij
» Hebt ervaring als verkoper of adviseur.
» Hebt een opleiding in deze richting,
dit is een pré.
» Hebt minimaal mbo-niveau.
» Bent per week 32 tot 39 uur
beschikbaar waaronder de zaterdag.
» Hebt affiniteit met quads en side by sides.
» Vindt het belangrijk dat in jouw commerciële aanpak de klant centraal staat.
» Adviseert op een prettige en natuurlijke
manier.
» Bent klantgericht en professioneel.
» Schakelt net zo makkelijk tussen agrariërs,
crossers en rallyrijders als met inkopers
van bijvoorbeeld lokale overheden.
» Houdt van een opgeruimde showroom.
» Kan goed samenwerken met collega’s op
kantoor, in het magazijn en in de werkplaats.
» Beschikt over goede schriftelijke
vaardigheden en beheerst de Nederlandse
en Engelse taal goed.

