Verkoper e-bikes
Heb jij een passie voor fietsen?
Heb je reeds ervaring in de retail?
Dan biedt Velektro in Pelt jou een mooie kans als salesverantwoordelijke. Bij ons kom je terecht in een
klein en hecht team met uiteenlopende karakters die goed op elkaar ingespeeld zijn en allemaal
gedreven zijn. Jij wordt het gezicht van Velektro Pelt en je houdt je bezig met de verkoop van de e-bikes,
e-scooters, etc. Je bouwt een leuke band op met de klanten.
Dit ga je doen
Je geeft de klanten advies over fietsen, scooters, verzekeringen en accessoires, en dit altijd met de
glimlach
Je doet de aankoop en hebt contact met leveranciers
Je volgt de bestellingen en afterservice nauwgezet op
Je doet de administratie op een correcte manier
Over Velektro
Door onze jarenlange ervaring in elektrotechniek, onze vakbekwame medewerkers, én onze intense
samenwerking met kwaliteitsmerken mogen we onszelf met reden specialist in e-bikes noemen.
De winkel in Pelt heeft een mooie showroom met een ruim assortiment en een testruimte. Onder het
genot van een lekker kopje koffie stellen we samen met de klant hun ideale fiets samen. Onze klanten zijn
particulieren en bedrijven. Bedrijven zoals CSM en Profel die voor hun medewerkers een fietsleasing
aanbieden.
Enkele reviews van klanten
Ik schrijf normaal nooit reviews, maar voor deze winkel maak ik een uitzondering. Goede communicatie
en zeer goede service. Zeker dienst na verkoop is top. Ze staan altijd voor u klaar. Echt een topteam.
Door goed advies hebben wij elk een fiets gevonden die past bij onze noden en ons budget. Qua service
steken ze erbovenuit, heel duidelijke communicatie en opvolging. Top team!
Dit neem jij mee
Ervaring in de retail is een must
Hoog werktempo
Servicegericht en commercieel ingesteld
Representatief voorkomen
Stipt en nauwkeurig
Heb je al in een fietswinkel gewerkt, dan is dat zeker een groot voordeel!
Dit mag je van ons verwachten
Salaris afhankelijk van kennis en ervaring (tussen € 2200,- en € 2400,- bruto per maand)
Gsm
Leuke collega’s en een fijne werkomgeving
Een groeiend, jong en gezond bedrijf
Interesse? Stuur je cv naar erdal@velektrofietsen.be of bel voor meer informatie +32474494801

