
 

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland gevestigd te Enschede. 

Op te vragen via ons  KvK nr. 06032468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een creatieve verkoopmedewerker met passie voor het vak? 

Als creatieve verkoopmedewerker  bij Schuring Naaimachines & inspiratie ben je verantwoordelijk voor het  klantcontact. Jij bent de 

expert en kan de klant alles vertellen over al onze verschillende producten die worden aangeboden door Schuring naaimachines & 

inspiratie. Jij kan verkoopkansen bij klanten signaleren en speelt hier direct op in. Elke geslaagde verkoop geeft  jou een positieve 

boost. We streven naar maximale klanttevredenheid.  

Wie ben jij? 

Voor deze vacature zijn de volgende functie-eisen van toepassing: 

 Je bent van nature creatief in denken en doen 

 Je bent communicatief zeer vaardig, pro actief, stapt makkelijk op mensen af en je bent  resultaat gericht 

 Je hebt aantoonbare verkoop ervaring  

 Je beschikt over bovengemiddelde computervaardigheden 

 Je bent flexibel16 tot 32 uur per week beschikbaar  

 Woonachtig in de omgeving van Enschede 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Wat bieden wij je bij Schuring naaimachines & inspiratie? 

Schuring naaimachines & inspiratie biedt flexibele werktijden en een creatieve werkomgeving. Daarnaast biedt Schuring ook:  

 Een uitdagende en afwisselende baan  

 Delen van onze kennis en trainingen bij onze leveranciers 

 Meewerken aan merk, marketing en webshop 

 Werken binnen een klein team 

 Zelfstandigheid en eigen input 

 Creatieve en inspirerende omgeving 

Solliciteren of meer informatie? 

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag je skills verder ontwikkelen bij Schuring?  

Solliciteer direct en mail je motivatie met  CV  voor 25 april 2016 naar susanne@schuring-naaimachines.nl Voor meer informatie 

kun je ook contact opnemen met michel@schuring-naaimachines.nl of telefonisch op 053 432 41 72 

Wij zijn wij? Kijk op www.schuring-naaimachines.nl 
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