PARTTIME VERKOOP TALENT (meubels)
DFS Trading Plc. – Eindhoven
Deeltijd
Functieomschrijving
PARTTIME VERKOOP TALENT (Meubels)
Locatie: Woonboulevard Ekkersrijit, 4091B, 5692 DB, Son en Breugel, Eindhoven.
Parttime (8 - 20 uur per week)
Wie is DFS?
Met bijna 50 jaar ervaring in ontwerpen, produceren, verkopen en leveren van bankstellen is DFS de
nummer één banken specialist in Europa. Van oorsprong zijn wij gevestigd in Groot-Brittannië waar in
1969 onze eerste winkel werd geopend en waar wij nog steeds onze handgemaakte producten in onze
eigen fabrieken produceren. In 2014 is DFS vanuit Groot-Brittannië overgevlogen naar Nederland.
Werken bij DFS
Hetgeen wat DFS kenmerkt is dat wij constant op zoek zijn naar hoe wij die extra stap kunnen zetten om
onze klanten het beste te kunnen bieden. Neem eens een kijkje op onze website www.dfs-banken.nl en
zie hoe uitgebreid ons assortiment meubel designs is. Naast ons assortiment vindt je alle informatie over
hoe ons complete DFS team werkt aan een zo hoog mogelijke professionele manier van klantenservice.
Door middel van de beste training geven wij jou de handvatten die nodig zijn om je werk het beste uit te
kunnen voeren, met alle kansen om te groeien, waar je ook bij ons werkt. Onze plannen om Nederland te
veroveren zijn concreet en groots. De doorgroeimogelijkheden en kansen zijn dus ongelimiteerd.
Functie-eisen
Ben jij op zoek naar een nieuwe en uitdagende carrière waarin er geen limiet zit op wat je kunt bereiken
en verdienen?
Wij zijn opzoek naar een kandidaat met een positieve aanpak en die gemotiveerd raakt door de uitdaging
van het behalen van geweldige resultaten. Iemand die sociaal, proactief, service gericht en die ‘extra
mile’ wilt gaan voor de consument. Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Verdere details over de specifieke beloning en trainingspakket zullen besproken worden in de sollicitatie,
maar dit is inclusief:


Geen limiet op wat je kunt verdienen



Oplopende bonus



De beste training binnen de industrie



Gevarieerde doorgroeimogelijkheden

SOLLICITEER DIRECT DOOR JE CV EN MOTIVATIEBRIEF TE STUREN NAAR:

carriere@dfs-banken.nl, of bel ons voor meer informative op 0800-0135
Soort dienstverband: Voltijd

