Bĳ Adexpo werk je iedere dag aan de trends van morgen. Als trendsetter
hebben we een scherp oog voor de nieuwste ontwikkelingen. Niet voor niets
leveren wĳ al ruim 30 jaar design meubilair van wereldbekende ontwerpers en
passende tapĳtoplossingen voor beurzen, congressen en evenementen door heel
Europa. Dit is jouw kans op een stoel binnen een informele werkomgeving,
met korte lĳnen en een pragmatische aanpak, iedere dag met design meubels
van topklasse te werken.
Het Adexpo sales team wordt uitgebreid.
Daarvoor zijn wij op zoek naar een communicatieve en klantgerichte

++ MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST ++
Deze commercieel medewerker binnendienst is de spil tussen onze logistieke afdeling,
leveranciers, accountmanagers en (uiteraard) onze klanten. Wij zoeken iemand die feilloos
de som van commerciële belangen, een uitstekende klantrelatie en een gebruiksvriendelijk
proces weet te maken.

+Add your personality to our sales team.

Zie jij je al 32 tot 40 uur per week meebouwen aan een nog fraaier bestand afnemers in
design meubilair voor verschillende events? Dan is dit de uitdaging waar je op zit te
wachten. Jouw sterke organisatorische vermogen, sensitiviteit en onderhandelingskracht,
stressbestendigheid en daadkracht, vormt de nieuwe PLUS in ons sales team. Je bent prima
in staat zelfstandig te werken, bent leergierig én ambitieus. Naast een sterk ontwikkelde
communicatieve, klantgerichte én commerciële instelling, beheers je goed de Nederlandse
en Engelse taal. Beheers je ook Duits en Frans, dan is dat zeker een PLUS. Een 9 tot 5
mentaliteit is bij Adexpo een MIN.

+Add your name to our list.

Moeten we jouw naam zeker toevoegen aan de lijst sollicitanten? Mogen we zoʼn initiatiefrijk
en betrokken persoon als jij zeker niet missen in de sollicitatieprocedure? Laat jouw verrassende
sollicitatie en cv dan voor 20 maart 2019 achter op pz@adexpo.nl. Voor meer informatie over
deze vacature kun je contact opnemen met Marjolein Koudijs via 0165 57 39 39 of kijk op onze
website www.adexpo.nl. Wie weet zit je binnenkort bij ons op gesprek!

