Petit .verbindt.. is een organisatie met een open, ambitieuze, informele, en
dynamische bedrijfscultuur.
Met veel enthousiasme gaan en staan wij voor onze:
Kernwaarden
Betrokkenheid, Flexibiliteit, Inzet, Klantgerichtheid, Samenwerken.
Missie
Door onafhankelijk en betrouwbaar advies, mensen en apparaten eenvoudig met elkaar te laten
communiceren met behulp van de nieuwste ontwikkelingen, zodat klanten zelf keuzes kunnen
maken.
“Waar visie ontbreekt is het verleden de baas”, visie geeft identiteit en binding.
Visie is herkenbaar, duurzaam, uitdagend, onderscheidend en motiverend.
Visie wordt gedragen door de top van de onderneming
Visie
Klantgerichte, onafhankelijke organisatie die zich toelegt op persoonlijke benadering en
communicatie met klanten om m.b.v. de nieuwste technologische ontwikkelingen de beste oplossing
te realiseren voor zijn communicatie vraagstuk, daar waar noodzakelijk met strategisch gekozen
partners.
Één aanspreekpunt voor uw totaaloplossing, verzorgingsgebied in een straal van 80 Km rond Nuth
i.v.m. de te leveren service.

Parttime verkoopmedewerker
Wij zijn opzoek naar jou wanneer:
Het verkopen van producten en adviseren van klanten staat jou op het lijf geschreven,
klantvriendelijkheid en sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor jou een
vanzelfsprekendheid. Daarnaast heb je een duidelijke affiniteit met mobiele telefonie.
Je bent flexibel inzetbaar, waarvan altijd op zaterdag van 9:30u tot 12:30u. Verder door de week een
aantal uren in overleg, in de vakantieperioden kunnen de uren (in overleg) meer worden.

Wij zoeken:
•
•
•
•
•

Een teamplayer die plezier heeft in zijn werk.
Je deelt je kennis en ervaring graag met je collega’s.
Jouw enthousiasme en gedrevenheid maken jou tot een prettige collega in het team.
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bent flexibel en hebt geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit.

Wij bieden:
•
•
•

Behalve iedere dag verse koffie en een leuk team waarin je komt te werken
Een salaris dat past bij jouw ervaringen en ontwikkeling.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur jouw sollicitatie inclusief CV naar Anita van Kruchten:
a.vankruchten@petitverbindt.nl. Heb je vragen of wil je graag meer weten over de vacature? Neem
gerust contact op! Bel 045-5242324 en vraag naar Anita van Kruchten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

