Quadwinkel.nl uit Barneveld is een toonaangevende speler in de Nederlandse
quad- en side-by-sidemarkt. Altijd voorop als het gaat om kennis en
vernieuwend in aanbod van A-merken als Can-Am, Yamaha en Polaris.
Maar ook grensverleggend in maatwerk en betrouwbaar in onderhoud en
reparatie. Je vindt onze showroom met werkplaats en magazijn midden in
Nederland, vlakbij de afrit van de snelweg A1.

Vanwege groei is er binnen ons team plek voor een

verkoop
adviseur
wat ga jij doen
In deze uitdagende en zelfstandige baan 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, adviseert over accessoires en maakt
offertes. Je blijft ook daarna betrokken bij de klant, want de aflevering en het
geven van instructies behoren eveneens tot jouw takenpakket. Service staat
bij ons en bij jou centraal.
Wij bieden

Jij

» Een fulltime job van dinsdag

» Bent klantgericht en professioneel.

en aantrekkelijke werkomgeving
met korte communicatielijnen.

» Adviseert op een natuurlijke,
prettige manier.
» Hebt ervaring als verkoper
of adviseur, waarbij we het

» Goede arbeidsvoorwaarden.

vooral belangrijk vinden dat in

» Mogelijkheden voor trainingen

jouw commerciële aanpak de klant

en persoonlijke ontwikkeling.
» Een enthousiast team van

centraal staat.
» Schakelt net zo makkelijk tussen

15 collega’s die affiniteit

agrariërs, crossers en rallyrijders

hebben met quads, side by

als met inkopers van bijvoorbeeld

sides, snelheid en techniek.
» Een vrijdagmiddagborrel,
barbecue en teamactiviteiten.
» De mogelijkheid om mee te
gaan op offroad-expedities in
binnen- en buitenland.

lokale overheden.
» Kan goed samenwerken met
collega’s op kantoor, in de
werkplaats en het magazijn.
» Beschikt over goede
mondelinge en schriftelijke
vaardigheden.

enthousiast geworden?
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.

tot en met zaterdag.
» Werken in een dynamische

