Brico Plan-it, onderdeel van de Maxeda DIY groep, onderscheidt zich door zijn winkelconcept
van multispecialist voor de woning. Dit ziet men aan het uitgebreide assortiment van producten
die aan actuele trends voldoen. In alle afdelingen, zowel bij de verf, badkamerbenodigdheden,
verlichting en tegels als bij het timmer-, bouw- en tuinmateriaal, heeft de klant een ruime keuze
en bieden we graag advies op maat. Onze winkels, met gemiddelde oppervlakte 10 000 m2,
liggen aan de rand van grote steden en zijn makkelijk toegankelijk.

Voor de vestiging van BRICO PLAN-IT te GENT zijn we op zoek naar een

Leergierig VERKOOPADVISEUR (m/v) - 36u/week
Jouw functie
Als verkoopadviseur ken je geen routine, elke dag is anders. Eerst en vooral zorg je er, samen met
jouw collega’s, voor dat klanten zich welkom voelen. Door de productkennis die je opbouwt via
permanente opleiding in je job geef je advies op maat. Naast het adviseren van onze klanten heb
je eveneens contact met leveranciers over bestellingen, hou je prijs etiketten up to date en sta je
in je voor de montage van toonzaalmaterialen en -toestellen. Je beslist, samen met je
afdelingsverantwoordelijke, hoe de afdeling ingericht wordt en verandert regelmatig opstellingen
zodat deze aantrekkelijk blijft. Afhankelijk van jouw interesse kan je ook intern doorgroeien.

Jouw profiel
•

Je bent een enthousiast persoon die klanten en collega’s met een glimlach verder helpt.

•

Je bent geduldig en kan ook op drukke dagen het hoofd koel houden.

•

Je hebt interesse om veel bij te leren over ons uitgebreide assortiment.

•

Je bent hands on en fysiek werk schrikt jou niet af.

•

Kennis van transpalet, stapelaar en hoogtewerker is een pluspunt.

Wat wij bieden
Naast een job met veel klanten contacten kan je bij ons rekenen op een gevarieerde functie in een
aangename werksfeer waar je kan bijleren en er effectieve doorgroeimogelijkheden zijn. Je werkt
in een flexibel uurrooster (4 volle dagen en 1 halve dag per week) tussen 08u en 20u.

Interesse?
Stuur jouw CV naar gent@plan-it.be

We nemen snel contact op voor een kennismaking !

