Fam.Reitsma
Wildveld 17
9231 LS SURHUISTERVEEN

VACATURE
FACTUUR
SHOWROOM-MEDEWERKER M/V
(28 - 40 UUR)
Debiteur:
128612
Faktuurnr:
1908917
Al 26 jaar staat
het bedrijf Borger Tegels & Sanitair voor uitstekende kwaliteit van de
Faktuurdatum:
21-05-2019

productie op het gebied van tegelwerken, badkamers en flexibele maatwerk oplossingen.
De innovatieve
maatwerkoplossingen
en ruime toepassingsmogelijkheden volgens het
Leveren
en aanbrengen
toiletzitting
Aantal#SimplebyBorger
Omschrijving concept zijn regionaal een succes. Door de aanhoudende
Prijs drukte zijn
Bedrag
we per direct op zoek naar een showroom-medewerker (m/v).

Totaal geoffreerd : € 161,85
Totaal gefactureerd : € 0,00
ONZE VERWACHTINGEN
Totaal nog te factureren

· Adviseert onze opdrachtgevers over onze producten en diensten
· Administratieve
werkzaamheden (calculaties / offertes / bestellingen / facturatie)
REGIEWERK
· Nabellen
van lopende offertes en
maken van concrete afspraken
MEER-\MINDERWERK
ALGEMEEN
·
Ondersteuning
verlenen
in
de
showroom
verkoop
1 p/st Verwijderen en afvoeren en herplaatsen
toiletzitting
45,00
· Ondersteunen van de buitendienst medewerkers
· Het verzamelen, gereed maken en controleren van lopende orders

161,85

45,00

JOUW PROFIEL
·
·
·
·
·

MBO / HBO werk- en denkniveau
Ervaring in een commerciële functie
Ervaring in de tegel- en sanitair branche is een pré
Technische kennis en affiniteit met de bouw
Woonachtig in de omgeving van Surhuisterveen (straal van ±30 km).

WAT WIJ BIEDEN

Subtotaal
Een afwisselende functie met eigen inbreng
BTW Totaal
Een fulltime functie (28 - 40 uur)
Afwisselende werkzaamheden
Totaal incl. BTW
Vast contract
Een beloning die in overeenstemming is met het niveau van de functie,
ervaring en opleiding
Betalingsconditie:
Binnen 5 dagen
· Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
·
·
·
·
·

€
€

206,85
43,44

€

250,29

Geïnteresseerd?
Dan verheugen wij ons op jouw sollicitatie met CV. Deze kun je sturen naar: info@borger.nl.
Voor verdere vragen over deze functie kun je ook contact opnemen met Ytzen Borger
06 - 54 23 22 29.
Borger Tegels & Sanitair
Zoom 11, 9231 DX Surhuisterveen
T 0512-361384 | E info@borger.nl | www.borger.nl

