Hou je ervan klanten oprecht en eerlijk te adviseren waarbij je commerciële doelstellingen
niet uit het oog verliest? Werk jij graag op een inspirerende locatie? Hou jij ervan samen te
bouwen aan een premium winkel- en productbeleving en een uitermate hoog
serviceniveau? Kom je elke dag met positieve energie naar het werk en beschik jij over een
hoge dosis enthousiasme? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!
Bang & Olufsen Henri Tibosch onderscheidt zich al jaren door het installeren van de Bang
& Olufsen apparatuur op het hoogste niveau. Een half resultaat is bij ons geen resultaat.
Door het hoge niveau te blijven omarmen hebben wij een grote en loyale klantenkring. In
ons gloednieuw Experience Center in ’s-Hertogenbosch kunnen de klanten het beste
advies krijgen en alle mogelijkheden ervaren omtrent premium audio en video. Van simpele
opstellingen tot volledig geautomatiseerde huizen met behulp van domotica.
Voor de aanvulling van ons sales team hebben wij per direct plaats voor meerdere:

Bang & Olufsen adviseurs (7 t/m 40 uur)
Binnen deze functie pak je alle taken op die er op een dag voorbijkomen, uiteraard is je
prioriteit het oprecht en eerlijk adviseren van onze bezoekende klant. Maar ook de
inkomende leveringen, serviceaanvragen en reparaties zijn voor jou geen verrassing.
Wij vragen:
-

Hbo werk- en denkniveau (eventueel door ervaring verkregen);
Ervaring in retail (premium-producten is een pré);
Sterke affiniteit met audio, video en gadgets;
Intrinsiek gemotiveerd om mensen te ontmoeten en te leren kennen;
Servicegericht;
Uitstekend in Nederlands (woord en geschrift);
Ruime kennis van de Engelse taal;
Flexibel;
Rijbewijs B.

Wij bieden:
-

Goede koffie;
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao;
Klein maar gezellig team met korte lijnen;
Waardering voor eigen ideeën en inzichten;
Veelzijdigheid;
Vrijheid om mee te denken en te bouwen aan een duurzame toekomst.

Hebben wij jouw interesse gewekt en zie je jezelf ons team versterken? Stuur je motivatie
en cv met foto naar ons.
Bang & Olufsen Henri Tibosch
T.a.v. Iris Tibosch
administratie@henritibosch.nl

