Bij de Olijslager Groep leveren 175 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken.
Met 3 centrale magazijnen en 24 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland
zijn we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een
open cultuur waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en privé
belangrijke elementen zijn.

Verkoopmedewerker BBL Groningen Hoendiep (fulltime)

Functie/stage
De verkoopmedewerker ontvangt, helpt en adviseert de bezoekende afnemers. Hij tracht zoveel mogelijk omzet te
realiseren bij de afnemers door verkopen uit het assortiment en maakt op onze verfafdeling kleuren met behulp van
de mengsystemen van de verschillende fabrikanten.
Kennis en vaardigheden
Je volgt een opleiding op mbo niveau;
Je hebt kennis van de branche of affiniteit daarmee;
Beschikt over goede contactuele vaardigheden en functioneert goed in een team;
Affiniteit met automatiseringssystemen is een must.

Hoofdtaken
Ontvangt klanten en verwerkt snel, correct hun opdrachten, vragen en wensen
Genereert actief verkoop bij afnemers;
Is een goede gastheer en is klantgericht;
Lost en ruimt binnenkomende goederen in, controleert op kwaliteit en manco’s;
Beheert de voorraad op het juiste min/max niveau en besteld klantspecifiek bij;
Bewerkt producten, zoals te maken kleuren, volgens geldende handelingen;
Zorgt dat alle verkoop- en retourtransacties worden geboekt in het ERP systeem;
Draagt zorg dat de uitgaande goederen op tijd en correct voor transport gereed staan.
Wat hebben wij te bieden:
Een veelzijdige leer/werkplek bij een financieel gezond bedrijf;
Een goed salaris;
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé;
Een collegiale werkomgeving met ‘familiegevoel’
Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie?
Stuur dan je CV en motivatie naar Maarten de Niet: Hoendiep@olijslager.nl

