Mega Cleaning Products BV & Q-ing Chemicals BV te Roosendaal, leverancier van
hoogwaardige industriële reinigingsproducten voor de zakelijke markt zoekt wegens
uitbreiding:

Productadviseurs buitendienst m/v
productadviseurs - verkoop - buitendienst m/v
Functieomschrijving
Mega Cleaning Products BV is al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van
professionele reinigingsproducten, oplossingen en advies voor professionele gebruikers in
vele branches In Nederland en België. Wij staan voor reinigingsproducten van hoge kwaliteit,
een professioneel advies en een uitstekende service. Onze organisatie is volop in beweging
om te verder te groeien en onze ambitie te realiseren om klanten steeds verder te ontzorgen
op het gebied van reiniging in de breedste zin van het woord. Je werkt samen met 3
collega-adviseurs in België. Om deze ontwikkelingen mede vorm te geven zijn wij op zoek
naar:
Productadviseurs Buitendienst m/v (sales)
Regio Kortrijk
Regio Dendermonde ? Aalst - Sint-Niklaas
Als productadviseur ben jij de "ondernemer" in je eigen rayon en streef je naar optimale
verkoopcijfers en een excellente service aan jouw klanten.
Centraal staat het opbouwen en onderhouden van langdurige klantenrelaties. Als
?ondernemer? ben je voortdurend bezig met het creëren, zien en benutten van
verkoopkansen in diverse branches waaronder horeca en hotels, zorginstellingen, campings,
voedselbewerkingsbedrijven, kleine industrie en vele andere branches.

Wij vragen
Een representatieve verkoper (m/v) die bij voorkeur enkele jaren ervaring heeft als
buitendienstverkoper, in directe verkoop en advies Een ?ondernemer? met een neus voor
verkoop. Iemand met een hoog ambitieniveau en professionele gedrevenheid. Iemand die
snel kan schakelen met een sterke, positieve persoonlijkheid, die communicatief is en ook
om kan gaan met tegenslagen en veranderingen.

Wij bieden

Een zeer uitdagende, ondernemende, afwisselende en zelfstandige werkomgeving. Een
interne opleiding op het gebied van reiniging- en sales op maat en aansluitend in overleg
aangevuld met externe trainingen
Wij leveren de beste reinigingsproducten die er op de markt verkrijgbaar zijn.
Je kan werken vanuit huis met een auto en tankpas en rapporteert dagelijks aan kantoor.
Een functie met toekomst en uitzicht op vast fulltime dienstverband met een goede beloning
bestaande uit een goed vast basissalaris aangevuld met zeer goede provisieregelingen.

Contact
Heb je zin om ons team te komen versterken? Ook als je misschien niet helemaal aan het
profiel voldoet, neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en wie weet.
Stuur een leuke brief met foto en CV naar rick.den.broeder@mega-cleaning.nl t.a.v. Rick
den Broeder of neem telefonisch contact op als je vragen hebt over deze vacature.
Rick den Broeder 0032-486 97 68 34
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