
Verkoper E-bikes 

Bike Concept is door de jaren heen gegroeid als referentie voor elektrisch fietsen in de omgeving van 

Wevelgem/Kortrijk. Bike Concept bestaat reeds 12 jaar en heeft nog steeds de ambities om verder te 

groeien! Kom jij ons team versterken?  

We zoeken een fulltime bijkomende verkoper voor onze winkels BIKE CONCEPT om afwisselend in 

Kortrijk en Wevelgem aan de slag te gaan. Grijp de kans om je talenten in te zetten voor een gezond 

bedrijf met zeer sterke ambities. 

UW FUNCTIE/ TAKENPAKKET 

Je zorgt voor een warm onthaal van de klanten. Je geeft de nodige uitleg en expertise bij het 

informeren van klanten. Klantenservice is voor ons zeer belangrijk, daarom is een goede 

klantenopvolging en punctualiteit belangrijk in jouw takenpakket. Wanneer bestellingen 

binnenkomen verwerk je deze via het systeem en plaats je ze in de voorraad of bij een 

klantenbestelling.  

Ook de sociale media en “inhouse” aankleding is belangrijk voor een actuele indruk. Tot slot sta je in 

voor diverse zaken o.a: opvolging stock en bestellingen, mee helpen met de planning van de 

technische dienst, .. 

JOUW PROFIEL 

• Je bent enthousiast, gedreven en ook klantvriendelijk. 

• Je beschikt over een diploma marketing/sales of  je hebt de nodige ervaring in de (fiets)verkoop 

• Je bent punctueel en je werkt netjes  

• Je versterkt ons team door je enthousiasme en hands-on  mentaliteit 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid/zelfstandig en bent voldoende assertief. 

• Je zorgt voor een goede opvolging van de klanten en bestellingen  

• Je draagt je steentje bij waar mogelijk 

• Je bent collegiaal 

ONS AANBOD 

• Je komt terecht in een leuke en groeiende zaak 

• Een team met toffe collega’s met de nodige humor 

• Voltijdse job 

• Marktconform salaris met extra legale voordelen 

• Volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 

 

 

Heb je interesse in deze mooie opportuniteit? Reageer dan met je cv + een originele motivatiebrief 

via info@bikeconcept.be Je kan rekenen op de nodige discretie. 

www.bikeconcept.be 

http://www.bikeconcept.be/

