WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DE VROLIJKE FRITS
OF FRIDA DIE BLIJ WORDT VAN ZIJN OF
HAAR BLOEMIGE KLANTEN
FUNCTIE: VERTEGENWOORDIGER RETAIL (M/V)
BUITENDIENST / FULLTIME
REGIO: ZUIDWEST NEDERLAND
Krijg jij energie van het bezoeken van bloemisten en tuincentra?
En word je blij van het meedenken van het juiste kaarten en gift assortiment? Dan is deze uitdaging echt iets voor jou.

Wat wij bieden

Paper Art is al sinds 1985 dé trendsettter op het gebied van ‘Art of
Giving-producten’, waaronder bijzondere kadokaartjes, wenskaarten
en gifts die worden ontwikkeld met een hoge duurzaamheidsfactor.

Over de functie

Wij drukken namelijk onze kaarten deels op plantafval. Alle producten

Voor de regio Zuidwest Nederland zijn wij op zoek naar een fulltime

worden in onze eigen creatieve studio ontwikkeld en gedistribueerd

Vertegenwoordiger Retail Groenbranche. Bij voorkeur woonachtig in

naar onze relaties in Europa.

de omgeving van Bergen op Zoom. In deze uitdagende functie ben

Paper Art is een ambitieuze organisatie die constant in ontwikkeling is.

je verantwoordelijk voor de verkoop van bloemen-, en kadokaartjes,

Jij krijgt de kans om hier aan bij te dragen en om je stempel te drukken

wenskaarten en gifts binnen je eigen rayon met vaste klanten.

op de organisatie. Daarnaast bieden wij ook:

Je levert producten direct vanuit de servicebus, waarmee we onze

•

marktconform basissalaris;

klanten volledig ontzorgen.

•

aantrekkelijke commissiestructuur;

•

fulltime functie, minimaal 36 uur;

Samen met je collega’s bedenk je acties om nieuwe klanten te werven.

•

auto (VW bus) en telefoon van de zaak;

Je bent daarom prestatiegericht, maar zeker ook servicegericht.

•

fijne collega’s,een goede werksfeer en leuke klanten;

Klant is koning!

•

en wie weet een bloemetje van de klant als je goed je best doet.

Tevens evalueer en beoordeel je de (individuele) verkoopresultaten

Wat wij zoeken

en grijp je in waar nodig. Je werkt en denkt actief mee met de klant

Naast een commerciële instelling kan jij je goed verplaatsen in

over uitbreiding en continue verbetering van het assortiment.

de klant. Je vindt het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn

Je bent in staat om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is

voordat ze tot een aankoop overgaan. Je vindt het belangrijk om je

en kunt hier ook op anticiperen.

te blijven ontwikkelen binnen je carrière, maar ook persoonlijk.
Ook voldoe je aan de volgende eisen:

Je bent een natuurlijk commercieel talent. In staat om klanten aan je

•

MBO denk- en werkniveau;

te binden en de resultaten van je rayon naar een hoger niveau te tillen.

•

rijbewijs B;

Waarin plezier voor jou en de klant voorop staat.

•

visie- en resultaatgericht;

•

uitstekende communicatieve vaardigheden;

•

energiek en flexibel;

•

ervaring in de groenbranche is een pré.

Bij ons doe je veel ervaring op binnen de Retail en kom je te werken
in een gemotiveerd en enthousiast team, waarin veel aandacht is voor
een duurzaam product en duurzame relatie met onze klanten. Geen
dag is hetzelfde en je kunt je sociale vaardigheden inzetten tijdens
het contact met verschillende klanten.
Samen kunnen we kijken of jij de geschikte kandidaat bent voor
deze functie. Spreek bovenstaande je aan? Reageer dan vandaag
nog en mail je motivatie en CV met foto naar Daniël Schechtl.
E: info@paperart.nl • T: +31 (0)164 685 153

Canadaweg 9C • 4661 PZ Halsteren • www.paperart.eu

