Voet Medisch Adviescentrum STARSHOE Cobaltstraat 20 2718 RM Zoetermeer
www.starshoe.nl 079-3610110 info@starshoe.nl
Vacature Starshoe medewerker generiek (12 uur per week)
Het verzorgen van een individueel advies ten aanzien van het optimale sportmateriaal.
Het adviseren / aanpassen & verkopen van sportschoeisel met behulp van loopanalyses
vanuit een uitgebreide functionele kennis.
Het adviseren en verkopen van functionele sportkleding.
Winkel, kassa, magazijn & werkplaats werkzaamheden.
Ten behoeve van de klant-tevredenheid het Starshoe protocol deskundig uitvoeren.

gezocht verkoper / adviseur
wij bieden

fi

Werkzaamheden die aansluiten bij je
opleiding / interesse.
Afwisselende functie in een dynamische
branche.
Werken in teamverband.
Een interne opleiding.
Een passend salaris.
Goede arbeidsvoorwaarden.

wij vragen
Maandagavond / zaterdag beschikbaar.
MBO werk- en denk niveau.
Creatieve vaardigheden.
Klantvriendelijke teamspeler.
Secuur en communicatief vaardig.
Af niteit met sportproducten.
Gemotiveerd en commercieel.
Alleskunner met verkoopervaring.

Voet Medisch Adviescentrum STARSHOE Cobaltstraat 20 2718 RM Zoetermeer
Functieomschrijving medewerker generiek
Klant
Ten behoeve van de klant-tevredenheid het Starshoe protocol deskundig uitvoeren.
Vriendelijk en geïnteresseerd klanten ontvangen en begeleiden bij hun aankoop.
Inkomende klantverzoeken zowel per mail als telefoon in ontvangst nemen.
Winkel
Logistiek volgens protocol openen en sluiten van de winkel.
Bijdragen aan een verkoop aantrekkelijk product en prijs presentatie.
Het vernieuwen van productkennis en communiceren naar klanten en personeel.
Verkoop
Het verkopen van sport functionele uitrustingen gespeci ceerd op individuen en teams.
Vanuit een uitgebreide functionele kennis sportschoeisel adviseren met behulp van
statische en dynamische analyses.
Het sportschoeisel, passend bij de uitkomsten van de analyse, vormen het
belangrijkste product van het advies.
Het adviseren en verkopen van functionele sportkleding.
Het verzorgen en deelnemen van presentaties zowel intern als extern.
Persoonlijke presentatie correct met je verkoopfunctie.
Administratie
Computervaardigheid beheersen bij hanteren van het Starshoe protocol.
Afhandelen en verwerken van kassatransacties.
In en uitkomende goederen administratief verwerken.
Het plaatsen van bestellingen volgens protocol.
Magazijn
Inkomende goederen gerangschikt organiseren.
Klanten bestellingen verwerken tot een verkoop.
Werkplaats
Het vervaardigen en uitvoeren van schoen aanpassingen.
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Huishouden
Algemene ruimten schoon en geordend houden.

