VESTIGINGSMANAGER IN OPLEIDING
LOCATIE: CRUQUIUS / HAARLEMMERMEER

Wie zijn wij?
Met 51 jaar ervaring in ontwerpen, produceren en verkopen van bankstellen is DFS de nummer één
bankenspecialist in Europa. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Groot Brittannië en sinds 2014 is DFS ook
succesvol in Nederland. We zijn trots op onze producten én op onze medewerkers. Wij hebben grootse
toekomstplannen en doorgroeimogelijkheden zijn daarom volop aanwezig
Functieomschrijving
Als vestigingsmanager in opleiding mag jij eerst je verkoopkwaliteiten laten zien. Dit houdt in dat je in de
eerste 2 tot 3 maanden volledig als verkoopmedewerker binnen DFS ingewerkt wordt.
Wanneer jij volledig ingewerkt bent in de verkoop en je kwaliteiten hebt bewezen, ga je ons
opleidingstraject tot vestigingsmanager in. Wat we van jou verwachten is dat je een echt voorbeeld bent
voor je team. Je ondersteunt en helpt je team, en bent bereid tot het uiterste te gaan. Je hebt
commercieel inzicht en maakt hierin de juiste beslissingen. Daarnaast blijf je volledig meedraaien in de
verkoop en blijf je je hierin ontwikkelen.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal mbo-4-werk- en -denkniveau
Je bent klantvriendelijk. Alles voor een glimlach!
Je hebt affiniteit met interieur en fashion
Je bent commercieel ingesteld en hebt een sterke drive om jezelf te ontwikkelen
Je bent 40 uur per week beschikbaar. Daarnaast ben je beschikbaar op koopavond, in het
weekend en op feestdagen

Wat bieden wij?
• Je start met een salaris van € 2377 per maand bruto voor verkoop op basis van een 40urige werkweek,. Zodra je ons je kwaliteiten hebt laten zien, en je begint met je
opleidingstraject tot vestigingsmanager zal je salaris worden aangepast naar €2800 bruto
per maand.
• Je krijgt ongelimiteerde bonusmogelijkheden waardoor jij zelf verantwoordelijk bent voor de
hoogte van jouw eigen salaris. Bij het behalen van je salestarget per maand, zal er een
bonus starten waar geen maximum aan zit. Hoe meer je dus verkoopt, hoe hoger je bonus
wordt. The sky is the limit!
• Pensioenregeling en levensverzekering
• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek.
• Een fijne personeelskorting op alle producten die wij verkopen.
• On the job en klassikale trainingen waarin je jezelf op jouw vakgebied als op persoonlijk
gebied sterk zult ontwikkelen
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu een
week, maand of een jaar bij ons werkt.
• Dynamische en uitdagende werksfeer waarin teamgeest voorop staat.

