Projectadviseur (ft)
Twee openstaande vacatures

Ben jij een gedreven en enthousiast
persoon en houd je wel van een uitdaging?
Wil jij werken in een succesvol en hard
groeiend bedrijf? Voor deze functie zijn
wij op zoek naar iemand met ervaring
in de sales met liefst affiniteit voor
interieur- en projectinrichting. In de rol
van Projectadviseur draait het om het
opbouwen van een goede relatie met onze
klanten die met een interieurvraagstuk
kampen. De uitwerking van het vraagstuk
pak je op samen met een collega van de
studio en een projectleider. Onderdeel
van het werk is ook om middels acquisitie
aan tafel te komen bij potentiele klanten.
De primaire doelgroep waar je je op
focust is de zorgmarkt, maar zakelijke
projecten komen ook steeds vaker voor. Je
komt terecht in een ervaren salesteam en
wordt ondersteund door de binnendienst
verkoop. Het werkgebied wordt in
overleg bepaald.

Wat houdt het in?

Wat vragen wij?

Over Thereca

•

 ontacten onderhouden met en het
C
bedienen van bestaande klanten;

•

 edurende het gehele traject ben je de
G
schakel tussen de opdrachtgever en je
collega’s;

•

Een auto, telefoon en laptop;

In ruim 100 jaar is Thereca uitgegroeid
tot een volwaardige projectinrichter met
alle aspecten in huis; advies, ontwerp,
productie en realisatie. Doormiddel van
een inspirerende leef- en werkomgeving,
prikkelt Thereca haar klanten tot creativiteit
en effectiviteit in het werk en in het leven.
Een omgeving waarin je je altijd thuis
kunt voelen, of je nu een vergadering hebt
op de zaak, een biertje wil drinken in de
sportkantine of als demente oudere een
nieuw thuis krijgt. Bij Thereca kun je voor
elk inrichtingsvraagstuk terecht!

 n gezellig team en leuke borrels in het
e
Therecafé;

Kijk voor meer informatie over
Thereca op:
www.thereca.nl

•
•
•
•

 et in kaart brengen van een nieuwe
H
klantenportefeuille en acquireren;

 lanten adviseren over hun interieurK
vraagstuk;

 amen met je studio collega’s creatief
S
meedenken over de beste oplossing
voor de klant.

•

 ennis van inrichting/projectinrichting
K
is een pré;
 eheersing van de Nederlandse taal,
B
zowel schriftelijk als mondeling;
 lexibele werktijden, geen 9 tot 5
F
mentaliteit.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

 en markconform salaris met een
E
provisie regeling;
 en fantastisch mooie werkplek en
E
showroom in ons nieuwe pand;

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Stuur voor 15 april je CV en motivatie naar d.holterman@thereca.nl t.a.v. Denis Holterman

