Vacature: ondernemend commercieel
(interieur)architect
Ignis is op zoek naar een ondernemende commerciële (interieur)architect voor onze
vestiging Waasmunster / Nazareth.

Taakomschrijving


Je bent verantwoordelijk voor de verkoop.



Je ontvangt klanten in de toonzaal en bezoekt indien nodig klanten bij hen thuis.



Je detecteert en analyseert de behoeften van de klant.



Je maakt een ontwerp van het project en stelt de offerte op met de best verwacht
esthetische en budgettaire oplossing.



Je werkt nauw samen met een team van technische specialisten.



Na het afsluiten van de verkoop bent je verantwoordelijk voor de opvolging en blijft
je het centrale aanspreekpunt van de klant.

Jouw profiel


Je bent een uitgesproken commercieel talent met interesse in interieur en zin voor
esthetiek.



Je bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma bij voorkeur architect of
interieurarchitect.



Je hebt reeds ervaring in de directe verkoop (bij voorkeur van een architecturaal
product).



Je weet klanten te overtuigen tot een snelle en juiste beslissing.



Je hebt een goede computerkennis: MS office, vectorworks.



Je spreekt vlot Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt.

Ons aanbod


Bijkomende opleiding binnen het bedrijf



Een job binnen de grootste groep haarden- en kachelzaken in België



Een boeiende en afwisselende carrière



Een competitieve verloning volgens ervaring, motivatie en opleiding.



Een gezonde en aangename werksfeer.

Over Ignis
Ignis is marktleider in de verkoop en installatie van haarden en kachels met een portefeuille
van meer dan 40.000 klanten. Ignis staat al jaar en dag voor de ruimste keuze van gekende
internationale topmerken in de Benelux – denk aan Focus en iFiRE. Bij Ignis kunt u rekenen
op het advies van experts met jarenlange ervaring. Afhankelijk van uw noden en wensen
bieden wij u verschillende diensten aan. Wij installeren uw haard of kachel en voorzien een
brandveilige afwerking. Daarnaast coördineren wij uw haardproject van begin tot einde,
waarbij wij ook de omkasting en afwerkingsmaterialen installeren.

Interesse?
Stuur je cv naar geoffrey.bontemps@vuren.be of bel naar het nummer 09/384 85 98.

