VACATURE

COMMERCIËLE AANPAKKER
WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een familiebedrijf dat zich met 3 disciplines bezighoudt. In de
wintermaanden verzorgen we landelijk de sfeervolle verlichting in winkelstraten en winkelcentra, in de zomermaanden verzorgen we de tijdelijke
stroomvoorzieningen op de grote bekende kermissen en evenementen.
Daarnaast zijn we recentelijk gestart met de installatie van zonnepanelen
bij particulieren en bedrijven. Op alle fronten kunnen we commerciële
ondersteuning gebruiken en hierom zijn wij op zoek naar jou!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van verhuurcontracten.
• Ook daarna, tijdens de looptijd van het contract, zorg jij goed voor je klanten.
• Krijg je te maken met bijvoorbeeld nacalculaties, analyses of meerwerk, informeer jij je collega’s en
zoeken jullie samen naar de beste samenwerking.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN
• Fulltime baan met een 38-urige werkweek
• Het basissalaris is marktconform o.b.v. leeftijd en ervaring, bonus o.b.v. prestaties, goede secundaire
arbeidsomstandigheden.
• 25 vakantiedagen
• Uitzicht op een vast contract
• Auto van de zaak
• Vrijheid en zelfstandigheid
• Mobiele telefoon van de zaak.
• Werken in gezellige sfeer waar het ‘wij-gevoel’ heerst
• Je krijgt een uitdagende baan waarin je jezelf helemaal kan ontwikkelen.

FUNCTIE-EISEN
• Je hebt technische interesse maar bent vooral commercieel zeer sterk.
• Je weet precies de juiste snaar te raken en de klant perfect tevreden te stellen, op basis van diens
eisen en wensen.
• Je kan goed analyseren en je bent pragmatisch ingesteld.
• Werken met druk door deadlines is voor jou geen probleem en je weet ook om te gaan met rust
indien mogelijk.
• Zowel zelfstandig als in een team kom jij goed uit de verf.
• Je hebt minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• De volgende kenmerken passen bij jou: communicatief sterk, creatief, accuraat, probleemoplossend
vermogen, stressbestendig, initiatiefrijk, resultaatgericht, helicopterview,
overtuigingskracht, commercieel inzicht en ruimte voor persoonlijk inbreng.

INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan op deze vacature!
Graag je C.V. en motivatie naar terenze@homan.nl
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