Vadain is
gordijnleverancier in
de breedste zin des
woords. Ze biedt
totaaloplossingen
voor woninginrichters
in Nederland en
Vlaanderen.
Vadain beheert het
gehele proces vanaf
het bepalen van de
collecties tot aan de
aflevering van het
product.
Vadain heeft
vestigingen in
Genemuiden,
Helmond, Polen en
India en is ingebed
binnen
een krachtige groep
van bedrijven die
vallen onder de
holdingmaatschappij
Venture Group.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Medewerker verkoop binnendienst
(32 - 40 uur)
In deze veelzijdige functie maak je onderdeel uit van het serviceteam. Je
bent verantwoordelijk voor het onderhouden van klantcontact, zorgt
voor de orderverwerking, de opvolging van de levertijd en het
afhandelen van eventuele klachten. Daarnaast maak je offertes, geef je
advies aan de klant, denkt mee in oplossingen en ondersteunt waar
nodig de accountmanager buitendienst.
Wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste leergierige medewerker met een MBO werken denkniveau. Als echte teamspeler ben je stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en weet je van aanpakken. Je
beschikt over een prettige telefoonstem. Goede beheersing van de
Nederlandse, Engelse en Franse taal is een must. Ervaring in onze
branche en/of affiniteit met gordijnen en stoffen is een pre.
Wat bieden wij jou?
Je krijgt een uitdagende functie binnen een dynamische, platte en
informele organisatie. Vadain biedt als gordijnleverancier
totaaloplossingen voor woninginrichters en grootwinkelbedrijven in de
Benelux, Europa, Noord Amerika, Azië en Australië. Door een
gestroomlijnd bedrijfsproces van inkoop, confectie, digitale
ordersystemen en distributie ontzorgt zij haar klanten volledig in de
verkoop van gordijnen. Vadain besteedt veel aandacht aan de kwaliteit.
We bieden je een marktconform salaris en prima primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hoe solliciteer jij?
Ben jij die enthousiaste klantvriendelijke persoon? Stuur dan je
motivatiebrief met CV voor 10 december 2018 per e-mail naar
adoedens@venture-group.nl t.a.v. Alida Doedens, afdeling P&O. Wil je
meer informatie? Dan mag je contact opnemen met Enrico Eenkhoorn,
afdeling service, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 038 38 55
000.

