Bij de Olijslager Groep leveren 145 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 Noordoost-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.

Voor Stucshop Almelo en Stucshop Apeldoorn zoeken wij een

Medewerker Magazijn & Verkoop (fulltime)
Functie
De Verkoopmedewerker ontvangt, helpt en adviseert de bezoekende afnemers. Tevens maak je interne
leveringen klaar voor de vestigingen en maakt de kleurorders via het kleurmengsysteem.
Kennis en vaardigheden
Opleidingsniveau bij voorkeur op MBO-niveau, aangevuld met relevante werkervaring
Heeft een goede kennis van afbouw of affiniteit daarmee
Beschikt over goede contactuele vaardigheden en functioneert goed in een team
Affiniteit met automatiseringssystemen is een must
Hoofdtaken
Genereert actief verkoop bij afnemers, is een goede gastheer en is klantgericht
Adviseert klanten m.b.t. de gewenste productoplossingen
Onderhoudt actief contact met de buitendienst over relevante klantontwikkelingen
Lost en ruimt binnenkomende goederen in, controleert op kwaliteit en manco’s
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
Is bereid om in geval van piekmomenten ook na officiële sluitingstijd klantorders af te werken
Is bereid tot het volgen van opleidingen en/of cursussen
Wat bieden we
Een veelzijdige baan bij een financieel gezond bedrijf
Een goed salaris dat past bij de functie en je ervaring
Prima opleidingsmogelijkheden
Tijdelijke arbeidsovereenkomst met mogelijkheid tot vast
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Een collegiale werkomgeving met ‘familiegevoel’

Wat bieden we
Stuur dan je CV en motivatie naar Ard Wessels (06-83662270) a.wessels@stucshop.com

