Verkoper Koek Express
Wil jij werken in de buitendienst? Dit kan als Verkoper Koek Express!
Koek Express is een groothandel in Koek en Banket. Dagelijks leveren wij aan onze klanten de
lekkerste koek van Nederland, maar ook daarbuiten. Met onze geruime ervaring kennen we de markt
door en door. Het opbouwen van de relatie met klanten vinden wij belangrijk en onze verkopers zijn
dan ook continue op de winkelvloer te vinden.
In overleg met de ondernemer of filiaalmanager stemmen we het assortiment af op de lokale markt.
Wij zorgen voor de bestellingen en dat het schap er tiptop uit ziet
De functie:
Als Verkoper Koek Express ben je verantwoordelijk voor optimale zichtbaarheid en verkrijgbaarheid
van onze producten in de supermarkten van jouw klantenbestand. Met jouw ervaring in de
supermarkt weet je hoe het daar reilt en zeilt. Je hebt ervaring met bestellen, verkoop van acties en
je bent in staat om een goede relatie met je contactpersoon in de supermarkt op te bouwen en te
onderhouden. Koek Express vindt ontwikkeling erg belangrijk, daarom word je intensief begeleid
door onze Sales Manager in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tevens investeren we
indien gewenst in opleidingen.
Jouw taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Optimalisatie van het schap waarbij maximale omzet en rendement voor de winkel voorop
staat
Verzorging van alle winkelpresentaties (waaronder ook displays)
Plaatsen van bestellingen/verkoop van acties
Heldere communicatie naar je contactpersoon in de supermarkt
Inrichting en aanpassing van het koekschap

Wij bieden:
•
•
•

Een marktconform salaris
Een leuke, uitdagende en afwisselende baan
Een zelfstandige functie in een professioneel en enthousiast team

Als Verkoper Koek Express:
•
•
•
•
•
•

Heb je bij voorkeur ervaring met het supermarktkanaal
Wil je graag scoren
Ben je flexibel en commercieel
Ben je klantgericht, representatief en communicatief sterk
Ben je in het bezit van een rijbewijs B
Woon je in omgeving van Zuid-Beijerland (Standplaats)

Ben jij geïnteresseerd? Mail je CV en motiverende brief naar:
info@koekexpress.nl
t.a.v. Robert van der Linden

