WE ARE LOOKING FOR YOU
Lifestyle Home Collection is de ‘’leef’’ winkel voor home decorations & furniture. Lifestyle heeft momenteel
7 winkels, tientallen shops-in-shops in Nederland en meer dan 1000 verkooppunten verspreid over Europa.
Lifestyle heeft de ambitie om tot de vijf grootste ‘’home-living-brand concepts’’ in Europa te behoren. Het
hoofdkantoor van Lifestyle is gevestigd in Hoorn.

Vanwege de groei die Lifestyle doormaakt zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste
collega die ons Sales team komt versterken.

VERTEGENWOORDIGER (M/V)
Functie-inhoud:
Als vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van nieuwe
klanten. Je bent commercieel en hebt een extravert karakter waardoor je een goede
gesprekspartner bent op verschillende niveau’s. Heb je affiniteit met wonen cq mode, ben je
praktisch ingesteld, ondernemend, resultaat- en oplossingsgericht, heb je lef maar verlies je niet
de relatie uit het oog? Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet!
Als vertegenwoordiger rapporteer je direct aan de Algemeen Directeur.
Functie-eisen:
- Je hebt minimaal een HBO werk- en denk niveau
- Je hebt minimaal 2 à 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie
- Je hebt een goed gevoel voor klant en sales
- Je bent inspirerend en een gesprekspartner op niveau
- Je bent representatief, klantvriendelijk en gastvrij
- Je denkt in oplossingen, kansen en uitdagingen
- Je hebt voldoende kennis van MsWord, MsExcel en MsOutlook om je commerciële
verantwoordelijkheden te ondersteunen
- Je bent fulltime beschikbaar en in bezit van rijbewijs B
- Je hebt goede kennis van Nederlands en Engels
Wij bieden:
Een afwisselende fulltime functie bij een gezond en sterk groeiende organisatie met een informele
sfeer. Het salaris ligt in lijn met je verantwoordelijkheid en je hebt de beschikking over een auto
van de zaak.
Interesse?
Kom dan werken bij Lifestyle en mail je motivatiebrief met CV en
( pas-) foto naar personeelszaken@lifestyle94.com.
Voor meer informatie bezoek ook: www.lifestyle94.com

WWW.LIFESTYLE94.COM

