
Wij zijn een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in houten bijgebouwen en tuinconstructies 

op maat en afgewerkt volgens de wensen van de klant.

Wij bestaan reeds 30 jaar. 

Wij richten ons op mensen en geloven dat we met medewerkers die met plezier en vreugde komen werken 

een succesvolle relatie met onze klanten kunnen opbouwen. De afgelopen jaren hebben we 

een klantgerichte organisatie gecreëerd waarin we een groot belang hechten aan de deelname 

en inzet van al onze collega’s.

Wij hebben creatieve, zelfverzekerde personen nodig die van hun werk houden en zin hebben in uitdagingen.

Omdat succes begint bij mensen!

Functieomschrijving :

Je zorgt voor een warm en professioneel onthaal van onze klanten in de showroom en

luistert naar hun wensen en geeft hen de informatie/advies die zij nodig hebben.

Je volgt de prijsoffertes nauwgezet op. Ook voer je secretariële werkzaamheden uit 

m.b.t. telefoon, archivering,…

Onze klant is koning; je zorgt voor na-service, klachtenbehandeling en algemene service.

Je biedt ondersteuning aan collega's in het filiaal te Dessel & Scherpenheuvel.

Je zorgt mee voor het behalen van de gestelde doelstellingen.

Profiel :

● Je hebt een commerciële instelling ● over goede sociale en communicatieve 

● Je kan zelfstandig én in teamverband werken  vaardigheden beschikken 

● Kennis van hout is een pluspunt, geen vereiste ● sterk in het aangaan en onderhouden 

● Je denkt mee met de klant  van klantcontacten. 

● Je kan vlot overweg met Office ● resultaatgericht

● Je kan je flexibel opstellen ● sta je sterk in je schoenen?

● Je bent stressbestendig ● raak je je motiveerd door 

● Je bent ordelijk en je hebt zin voor nauwkeurigheid verkoopsuccessen?

● technisch en ruimtelijk inzicht ● je gaat een uitdaging niet uit de weg

● Je bent bereid op zaterdag te werken ● oplossingsgericht

(enkel volledig weekendwerk tijdens opendeurperiodes maart & september)

Ons aanbod :

● Correcte verloning, aangevuld met maaltijdcheques

● Arbeidsovereenkomst : min 32 u

● Interne opleiding door collega's met meerdere jaren ervaring

● Een modern familiebedrijf in een prettige werkomgeving

● Snelle opstart

Zie je het al helemaal zitten ?

Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar veerle@lsbblokhutten.be voor 15 februari 2020.

Komt jouw profiel in aanmerking voor deze functie, dan nemen wij contact met jou op

en nodigen we jou uit voor een verkennend gesprek !

VACATURE

COMMERCIELE MEDEWERKER - 

SHOWROOMVERKOPER 
Zandbergen 109 - 2480 Dessel

Tel 014 37 96 92

M/V


