
Door reorganisatie van de showroom te Sint-Martens-Latem werven wij een Verkoper-Filiaalleider aan. 
Dit filiaal is volledig vernieuwd en een juweeltje van een showroom, Sint-Martens-Latem waardig!
Hier kopen particuliere en professionele klanten alle tegels, natuursteen, parket een XXL platen. 
De showroom is een rechtstreeks filiaal van Tegels Veronove in Ninove en kan hierdoor rekenen op een all- 
round organisatie door een team van 25 collega’s. 

JOBINHOUD
VERKOPER

• Als echte mensenkenner kan je overweg met een gevarieerde waaier aan klanten
• Je weet techniek en strategie toe te passen op een gemoedelijke manier
• Je adviseert, begeleidt en sluit af
• Als verkoper-filiaalleider zorg je ervoor dat jij de vertrouwenspersoon van de klant wordt en dat hij 

geregeld terugkeert naar ‘jouw’ filiaal
• In deze functie heb je uiteraard ook oog voor de projecten in jouw streek
• Andere verkopers zullen op jou beroep doen voor tips bij een veeleisende klant
• Door een commerciële teamgeest te creëren, weet jij steeds de verkoopcijfers te behalen

FILIAALLEIDER
• In deze verantwoordelijkheid krijg je via de zaakvoerder proactief zicht op het paaltje aan de horizon 

voor Veronove Group én voor jouw filiaal. Je begeleidt het behalen van het resultaat
• Je kan administratief je mannetje staan, evengoed aansturend als uitvoerend
• Je zorgt voor het gestroomdlijnd houden van jouw filiaal (klantenadministratie, opvolgen  

nieuwe collecties, prijsaanpassingen, aansturen schoonmaakploeg,...)
• Je hebt een goede communicatie met alle diensten van de hoofdzetel te Ninove en zet  

die dagelijks in om jouw filiaal te doen floreren. 

PROFIEL
• Als verkoper / filiaalleider heb je minstens een bachelordiploma OF evenwaardig door ervaring
• Je hebt min. 2 jaar verkoopservaring in een relevante verkoopsfunctie
• Je spreekt vlot Nederlands en Frans
• Je bent een commercieel talent en administratief sterk
• Je handelt proactief en maakt vlot gebruik van de PC
• Als verkoper / filiaalleider ben je bereid om zaterdag te werken
• Je hebt een positieve & handen-uit-de-mouwen ingesteldheid 

WIJ BIEDEN
• UREN: 38 u/week met inbegrip van zaterdag (zondag en maandag thuis)
• Mooie verloning met extralegale voordelen
• Actieve en inspirerende omgeving waar inzet wordt opgemerkt
• Work-life balance
• Wekelijkse teamvergaderingen en open communicatie
• Werk- en loonszekerheid 

Solliciteer nu: t.a.v. Gina - gina@veronove.be - 054 33 10 89 - Iedereen krijgt antwoord!

VERKOPER / FILIAALLEIDER

TEGELS VERONOVE - Sint-Martens-Latem


