Telemarketeer Nederlandse en Duitse markt
M/V
Flexibele uren
Wij zijn familiebedrijf Holbox. Je kent ons wellicht nog niet, de producten
die we maken ken je vast wel. Wij produceren de kartonnen displays die
worden gebruikt bij acties in de supermarkt. Of het nu om frisdranken,
chocolade of wasmiddel gaat, tijdens een aanbieding staat het vaak in
displays van Holbox. Een mooie en opvallende display maakt daarbij het
verschil tussen een actie en een gesláágde actie. En daar zijn wij nu goed
in; het design van visueel aantrekkelijke displays die jou als consument
verleiden voor het gepresenteerde product te kiezen.
Wij helpen onze klanten dus aan meer omzet. Om zelf nieuwe klanten te
bereiken bellen onze telemarketeers ons bedrijvenbestand na met het doel
hun interesse te peilen en een bezoekafspraak voor onze buitendienst te
maken. Hierbij verwerk en verrijk je de gegevens in ons bedrijvenbestand.
Onze accountmanagers gaan vervolgens op bezoek en zorgen voor een
aantrekkelijk modeldisplay. Naast schitterend drukwerk speelt bij de
uiteindelijke keuze ook gemak, de constructie en de opzettijd een
bepalende rol. De slimme displays van Holbox scoren op al deze gebieden
hoog, -en dat willen we geen enkele klant onthouden.
Wat hebben wij jou te bieden?


Als telemarketeer werk je vanuit ons hoofdkantoor in Echt



Krijg je een flexibel contract met werktijden in overleg; minimaal 2
ochtenden per week



Word je terdege ingewerkt in onze producten



Heb je een afwisselende baan: elk gesprek is weer anders



Krijg je een marktconform salaris en reiskostenvergoeding boven
10 km woon-werk



Heb je de kans om door te groeien binnen ons bedrijf

Wat verwachten wij van jou?


Een goed verstaanbare en vriendelijke telefoonstem



Klantgericht denken, minimaal op MBO niveau



Uitstekende beheersing van de Duitse taal
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Herken jij jezelf hierin? Reageer dan en stuur je CV en bondige motivatie
naar: vacatures@holbox.nl o.v.v. de vacaturetitel. Wil je vooraf meer
informatie dan kun je bellen met Wendy Volleberg 0475-569595.
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