Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij per direct op zoek naar een:

ONDERNEMENDE SANITAIR & INTERIEUR ADVISEUR-ONTWERPER-VERKOPER
Dandy Bathrooms by Carolien is een badkamer-designwinkel op zijn best! Een verrassende en
uitnodigende 140 m2 badkamer design shop met een regelmatig wisselende collectie van design
sanitair, keramische tegels, natuursteen, mozaïek en accessoires. Iedereen met een voorliefde voor
een goed ontwerp vindt iets moois in onze design shop!
Dandy Bathrooms by Carolien bestaat nu 2 jaar en ontwerpt en realiseert exclusieve badkamers in
heel Nederland en daar buiten. Wij zijn een klein en jong bedrijf dat sterk groeiende is. Wij werken
met veel liefde en passie aan projecten, van idee, schets, uitwerking naar de uiteindelijke oplevering.

Ben jij die ondernemende duizendpoot?

Jij wilt…
Werken in een uitdagend en jong bedrijf dat sterk groeiende is, met een enthousiaste en
gepassioneerde collega. Je wilt en kunt zelfstandig werken en blijven leren, nieuwe mensen leren
kennen, jezelf uitdagen en resultaten halen. Daarnaast heb je verstand van en affiniteit met design,
tegels en sanitair.
Wat ga je doen?
Jij gaat bestaande relaties & projecten beheren, maar ook new-business binnen halen. Dit doe je
samen met de eigenaresse. Je adviseert en inspireert je klanten op een prettige manier en weet die
inspanningen vervolgens om te zetten in een salesl! Advies, ontwerp en verkoop van badkamers in
het hoge segment en met name gericht op de particuliere klant. Een afwisselende baan in een
prachtige showroom in het hartje van Amsterdam.
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Het adviseren en inspireren van klanten
Het ontwerpen van complete badkamers d.m.v. computertekeningen
Materialen uitzoeken en het presenteren en offreren aan de klant
De orders van je klanten verwerken
Contact hebben met leveranciers
Contact hebben met aannemers, loodgieters, tegelzetters
Contact hebben met architecten en interieurontwerpers
Het mede bepalen van de inkoop voor de showroom
Beursbezoeken in binnen- & buitenland

Vaardigheden en ervaringen

Minimaal MBO niveau

Ervaring in de design- sanitair en tegel branche

Ervaring in de retail en met name klantcontact

Je bent ambitieus, commercieel en ondernemend ingesteld

Kennis van Exact Online is een pré

Kennis van Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Indesign, Sketchup, Visoft

Persoonlijke eigenschappen

Je bent een teamplayer, maar je kan ook goed zelfstandig werken

Je bent assertief en hebt liefde en passie voor ons creatieve vak en denkt out of the box

Je bent punctueel, nauwkeurig, gedisciplineerd en werkt consistent, met een vermogen om
prioriteiten te stellen en te multitasken

Je kunt goed luisteren naar de klant en zijn of haar wensen omzetten in een verrassend en
creatief ontwerp

Je hebt een representatief uiterlijk en sterke communicatieve vaardigheden, zowel in het
Nederlands als Engels, andere talen zijn altijd welkom

Je bent gevat en hebt humor

Woonachtig in de omgeving van Amsterdam

Wat bieden wij jou

Een zeer inspirerende werkomgeving in de wereld van sanitair en tegels in het hoge segment

Onderdeel zijn van een leuk, creatief en vooral groeiend bedrijf

Het salaris wordt vastgesteld op basis van kennis en ervaring

Secundaire arbeidsvoorwaarden CAO Wonen volgend

Locatie: onze showroom in Amsterdam

32 uur per week
Solliciteren
Is deze job echt iets voor jou?
Stuur dan je CV met foto eventueel portfolio en motivatie naar: c.deijkers@dandybathrooms.nl

