Vacature Baliemedewerker
Omschrijving
Ben jij graag het eerste aanspreekpunt voor klanten bij vragen over auto-onderdelen? Komt ‘nee
verkopen’ niet in jouw woordenboek voor? Heb jij affiniteit met autotechniek? Dan spreken we je
graag over de functie van baliemedewerker bij Autostop Leuven!
Op jouw bord ligt o.a. het:


advies geven aan klanten over de beste oplossing voor hun vraag of probleem;



zorgen voor een nette, verzorgd uitziende verkoopbalie;



promoten van aanbiedingen in gesprekken met de klant;



signaleren van verkoopkansen;



ondersteunen van jouw collega’s in het magazijn en telesales.

Vereisten
Wie is onze ideale baliemedewerker?
We zoeken een klantgerichte, nieuwsgierige en creatieve collega. Als baliemedewerker zoek jij verder
dan de gebruikelijke oplossing; jij zoekt de beste oplossing. Werk plan A niet? Dan schakel je over op
plan B. En voor het geval dat, heb je ook plan C al in je achterhoofd. Daarbij helpt jouw sterke
interesse in de autotechniek en het feit dat je altijd meer wilt leren. Het verschil tussen een bougie en
een turbo? Je weet het, of je zoekt het uit. Net als de onderdelen die nodig zijn om een distributie te
vervangen. Binnen no-time ben jij dus een allround adviseur, die op iedere vraag een antwoord vindt!
Daarnaast heb jij:


Affiniteit met de automobielsector en verkoopservaring,



Kennis van autotechniek



U spreekt vlot Nederlands, basiskennis Engels en/of Frans is een pluspunt.



U bent luisterbereid, spontaan alsook commercieel en organisatorisch getalenteerd.



Als doorzetter beschikt u over een gezonde dosis zelfmotivatie en zelfdiscipline.



Zin voor verantwoordelijkheid



Bereid tot zaterdag werk

Bij ons vind je:


een motiverend salaris, aangevuld met extralegale voordelen;



een organisatie die de lat hoog legt in alles wat we doen en die zich onderscheidt door het breedste
assortiment, een unieke online catalogus, zeer sterke logistieke dienstverlening en unieke
concepten voor de markt;



grote diversiteit aan werkzaamheden;



leuke collega’s die niet alleen bereid zijn om elkaar te helpen, maar ook altijd bereid zijn om van
elkaar te leren en elkaar bij te staan;



een informele werksfeer en korte lijnen binnen de organisatie;



de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen in jouw
vakgebied.

Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar pieter@autostop.be.

