
Vacature: All round verkoper met administratieve & marketing skills  

 

Zin in een nieuwe uitdaging? Zoek je een afwisselende job in een leuke werkomgeving en uitdagende 

branche? Voor onze  fietsenwinkels zijn we op zoek naar een voltijds verkoopsmederwerker m/v/x! 

Enthousiast? Dan willen we je heel graag ontmoeten! 

 

De taken waarvoor een all round verkoper instaat: 

• Verkoop: 

o klanten op een enthousiaste en ongedwongen manier verwelkomen 

o klanten correct informeren en adviseren (productenkennis heel belangrijk) 

o opvolging leveringen/afhalingen 

o opvolging betalingen 

 

• Administratie: 

o telefonie & mails, 

o stock opvolging, 

o algemene administratieve taken, 

o leveringen inboeken, 

o controle leverbonnen en klasseren, 

o aangeven en opvolgen van garanties. 

 

• Marketing:  

o hulp bij mailings, opendeurdagen, events. 

o Website & webshop: producten toevoegen/afhalen. 

o hulp bij Facebook en Instagram 

o onderhouden website (geen voorkennis vereist)  

 

Profielomschrijving: 

• Je bent een dynamisch persoon 

• Je bent gepassioneerd voor fietsen, nieuwe technologieën  en alles daaromheen. 

• Je werkt graag zelfstandig, maar ook in teamverband en organiseert je werk in functie van de 

prioriteiten. 



• Je bent een enthousiaste en gedreven man/vrouw die houdt van structuur, planning, netheid 

en orde. 

• Je hebt een persoonlijkheid waarbij je hands-on, punctueel en communicatief ingesteld bent. 

• Je kan werken onder druk. 

• Je houdt van een job met veel afwisseling. 

• Je een goed voorkomen, bent commercieel en flexibel ingesteld. 

• Je bent goed vertrouwd met Word, Excell, Outlook. 

• Ervaring met Adsoft is een pluspunt. 

• Je spreekt en  schrijft Nederlands uitstekend, Frans en Engels zeer goed. Kennis Duits is een + 

• Minimaal bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

• Technische kennis van fietsen is een troef 

 

   

Praktisch: 

• Je komt terecht in een dynamisch, groeiend familiaal bedrijf. 

• Werkschema: di: 9-18, woe t/m vrijdag: 9.30-18, za: 9.30-17u30, ma & zo: thuis. 

• Opbouwend loon met extralegale voordelen 

• contract voor onbepaalde duur 

 


