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 23 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 Probin Delfzijl (M/V)
32 uur per week
Functie:

Als verkoopmederwerker ontvang je, help je en adviseer je de bezoekende afnemers. Je probeert
omzet te realiseren bij de afnemers door te verkopen uit het assortiment. Daarnaast maak je op
onze verfafdeling kleuren met behulp van de mengsystemen van de verschillende fabrikanten. Je
bent eveneens verantwoordelijk voor logistieke taken als het inruimen van goederen, verpakken en
klaarzetten van bestellingen.

Kennis en vaardigheden:

Als verkoopmedewerker heb je kennis en/of aﬃniteit met de branche, ervaring met computersystemen
en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Je werkt goed zelfstandig, maar functioneert
ook goed in het team.

Wat verwachten we van je:

Ontvangst van klanten en in behandeling nemen van opdrachten, vragen en wensen
Genereert actief verkoop bij afnemers
Op kleur maken van onze producten
Opruimen en beheer van de voorraad op het juiste min/max niveau
Het doorvoeren van klantspeciﬁeke bestellingen
Verkoop- en retourtransacties boeken in het ERP systeem
Laden en/of lossen van goederen, waarbij je controleert op kwaliteit en manco’s
Ervoor zorgen dat de uitgaande goederen op tijd en correct voor transport gereed staan

Wat hebben we je te bieden:

Een uitdagende functie met een prima salaris
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Dynamische organisatie met een prettige en informele werksfeer

Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie? Solliciteer dan gauw en stuur je motivatie en
CV naar afdeling HR; hr@olijslager.nl

