VA C AT U R E

OP JE PLEK BIJ

AAPROTEC

Junior verkoper
Buitendienst
AAproTec, gevestigd in Goes is de specialist in bedrĳfsdeuren, garagedeuren en toegangstechniek voor
Zeeland en Zuidwest Nederland. Wĳ zĳn een jonge onderneming die bruist van de energie! Vanwege sterke
groei en uitbereiding van ons team zĳn wĳ op zoek naar een junior verkoper buitendienst.

Een werkdag bĳ AAproTec
Hoe ziet jou dag eruit als verkoper bĳ AAproTec? We starten om 7.30u gezamenlĳk met een bak koffie.
Verdeeld over de dag heb je diverse afspraken staan met particuliere klanten voor het adviseren bĳ de
aanschaf van en garagedeur. Tussendoor staan er ook afspraken met zakelĳke klanten om te adviseren bĳ
vervanging van bedrĳfsdeuren, nieuwbouw, of onderhoud en reparatie aan bestaande deuren. Je werkt je
eigen opnames uit, en stelt je offertes zelf op. Je stelt je eigen doelen, en bewaakt die, je doelen niet halen is
voor jou geen optie. Je krĳgt natuurlĳk volop ondersteuning om een echte verkoopprofessional te worden.
Elke vrĳdag is het tĳd voor een hapje en een frisdrankje, zo sluiten wĳ de werkweek af!

Uiteraard verwachten we ook iets van je:
Je houdt van uitdagingen, en gaat voor maximaal resultaat, ook op lange termĳn.
Je wilt onze klanten tot volle tevredenheid van dienst zĳn, en zet je daar 100% voor in.
Je beschikt over technisch inzicht zodat je zelf ook begrĳpt wat je verkoopt. De specifieke productkennis brengen
we je natuurlĳk bĳ
Ervaring in een commerciële functie is niet verplicht, maar wel gewenst.
Rĳbewĳs B is een must.
Natuurlĳk hebben we ook iets te bieden:
Een prima salaris, en natuurlĳk iedere maand op tĳd
Een team waar je bĳ wilt horen en enthousiast van wordt
Binnen AAproTec alle mogelĳkheid om je te ontplooien tot een echte deuren-professional

Solliciteren?
Heb je interesse om het team van AAproTec te versterken en voldoe je aan het bovenstaande profiel? Stuur dan
een email met motivatie en CV naar Martĳn Kooĳman, kooĳman@aaprotec.nl.
Binnenstappen of bellen kan ook: 0113-20 20 49
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie worden we niet blĳ van!
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