SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel:

Verkoper Proximus Center - Regio Antwerpen
Bedrijfsnaam: Proximus N.V.
Uiterste sollicitatiedatum:
NA
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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Bij Proximus, openen we een wereld van digitale mogelijkheden zodat mensen beter leven en slimmer
werken.

Onze Proximus Centers spelen daarin een cruciale rol: we verkopen de nieuwste digitale producten en

diensten en werken er zelf ook dagelijks mee. Het is er altijd gezellig druk, met elke dag weer andere klanten
en uitdagingen voor ons sales team.
Jouw missie als verkoper
•
•

De noden van onze klanten begrijpen, hen een uitstekende klantenservice en -ervaring bieden en hen
de beste oplossing op maat verkopen

Een ambassadeur zijn van onze telecomproducten, tv-opties, applicaties, nieuwe technologieën,
smartphones en accessoires.

Ben jij degene die we zoeken?

Je bent een verkoper die telkens weer zijn/haar grenzen wil verleggen en de beste commerciële resultaten
wil halen. Dankzij je inlevingsvermogen win je vlotjes het vertrouwen van klanten, ontdek je snel hun

behoeften en kan je hen de gepaste oplossing voorstellen. Je loopt over van energie en maakt met plezier

deel uit van een sales team waarin de verkopers elkaar helpen en bijdragen aan een toffe sfeer. Samen met
je collega’s zet je ideeën om in concrete acties die de shop en het team beter doen draaien. Je hebt passie

voor al wat nieuw is en werkt dan ook graag met onze digitale tools die je ondersteunen met informatie over
de klant, zijn bestellingen, nieuwigheden en promoties,…

Herken je jezelf hierin en heb je ook nog een diploma hoger secundair onderwijs of een bachelordiploma op
zak? Solliciteer nu voor deze job. We horen graag van je!
Wat hebben wij jou te bieden?
Bij Proximus krijg je de mogelijkheid om je eigen toekomst en de digitale toekomst van onze klanten vorm
te geven, we bieden je:
•
•

Een contract bepaalde duur

Een salarispakket met veel extra’s: verzekeringen, maaltijdcheques, verkoop bonus, telecom- en
andere voordelen
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•
•
•

Extra verlofdagen (extralegaal verlof en compensatierust)

Een continue leeromgeving en een uitgebreid aanbod aan opleidingen: klassikaal, online en zelfs
vanop je smartphone

In onze Proximus Centers geldt een variabel uurrooster in lijn met de openingsuren van de shop,
inclusief zaterdag.

Solliciteer via deze link:

https://proximus.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=proximus&id=3797&utm_campaign=ve
rkoper_antwerp_20190717&utm_source=schools&utm_medium=schools&utm_content=verkoper_antwerp
en
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