Vacature: Sales Consultant JMT Rental Furniture
Wie zijn wij?
JMT is de grootste Europese speler in de meubel-verhuurbranche voor beurzen, congressen en
evenementen. Wij maken voor onze klanten het onmogelijke mogelijk. Wegens uitbreiding van onze
afdeling Sales, zijn wij op zoek naar een commerciële en communicatief vaardige
SALES CONSULTANT waarbij het service bloed door de aderen stroomt!

Wat ga je doen?
Als Sales Consultant op de afdeling Sales maak je het onmogelijke mogelijk voor onze klanten.
Belangrijk daarbij is:


Je verzorgt bestellingen van klanten



Je verstuurt offertes en zorgt voor de opvolging



Je brengt de behoefte van de klant in kaart



Je voert een duidelijke klantadministratie



Je signaleert en rapporteert over onvolkomenheden in de dienstverlening



Je denkt en handelt in oplossingen en mogelijkheden

Wat vragen wij?
Om in aanmerking te komen voor de vacature van Sales Consultant voldoe je aan de volgende punten:


Je hebt inlevingsvermogen en raakt niet in paniek bij drukte



Je stelt hoge eisen aan het werk en bent flexibel



Je anticipeert op behoeften van klanten en geeft hoge prioriteit aan service en klanttevredenheid
Dienstverlening stroomt door je aderen



Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, kennis van de Franse en/of Duitse taal is een pré



Je bent communicatief vaardig en een teamspeler



Je kan multi tasken



Je bent minimaal 32 uren per week beschikbaar, 40 uur heeft de voorkeur



Je hebt er geen probleem mee om circa 6 á 7 keer per jaar een weekenddienst te draaien in
onze 24/7 werkomgeving

Wat bieden wij jou?


Wij bieden jou een interessante functie in een leuke informele werkomgeving.



Prima salaris en een goede CAO met o.a. pensioenregeling, reiskosten en een interessante
overwerk regeling



De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen op door het volgen van een opleiding of cursus,
dit op kosten van JMT



36 vakantiedagen! (24 + 12 ATV)



Eén keer per maand een gezellige VRIJMIBO met leuke collega’s



Zomer BBQ, een actieve personeelsvereniging, afdelingsborrel(s) en om het jaar een
personeelsfeest



Een leuke attentie met de feestdagen



Collectieve zorgverzekering

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Ilse Smits (HR manager) of Robert Baelemans (Sales
Manager) op telefoonnummer 0167-523925. Direct solliciteren mag natuurlijk ook! Dan ontvangen wij
graag je CV en een korte onderbouwing via de mail (robert@jmt.nl) om je uit te kunnen nodigen voor een
kennismaking. We kijken uit naar je reactie!

