Tende is een coöperatieve van lokale professionelen in Vlaanderen en Brussel. We bundelen onze krachten om
samen dé Belgische referentie te zijn op het vlak van raamdecoratie. Jaarlijks realiseren we honderden interieurs die
100% puur Belgisch maatwerk zijn.

Tende zoekt…

Shopmanager (m/v)
Je doet de winkel draaien en bent het gezicht voor de klanten van tende. Je hebt de nodige commerciële feeling en hebt een professionele uitstraling,
die klanten het vertrouwen geeft dat jij weet waar jij het over hebt bij het adviseren over hun raamdecoratie. Je technische kennis weet je op een
inspirerende manier te brengen. In je aanpak naar de klant hanteer je de principes van tende en is je persoonlijkheid en enthousiasme een katalysator
in de verkoop. Je voelt klanten goed aan, of je nu in de showroom staat of bij hen thuis ontvangen wordt.

KERNTAKEN
• Openen en sluiten van de showroom.

• Opmetingen bij klanten thuis.

• Z icht bewaren op agenda planning van adviseurs, bezetting van
de showroom, lopende projecten.

• Verantwoordelijk voor de verkoopcijfers van de showroom.

• S howroom uitstraling: presentaties in etalage en binnenin
verzorgen en regelmatig aanpassen.

•	Gezicht van de tende showroom, verankerd in de lokale
vereniging van handelaars/middenstand.

• Aanspreekpunt voor elk van de lopende projecten.

•	Adviesverlening aan klanten, zowel in de showroom als
bij klanten thuis

Competenties

PROFIEL

• J e hebt zin voor initiatief, je bent gedreven en hebt goesting,
je kan inspireren.

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

• Je hebt een commerciële flair en een professionele uitstraling.

•	Je hebt technische ervaring/kennis, bij voorkeur in
interieurinrichting.

• Je bent op de hoogte van de laatste interieurtrends.

• Je hebt een passie voor interieur en mode.

• Je hebt oog voor afwerking en finesse.

• Je werkt graag met klanten.

•	Je luistert graag naar het verhaal van de klant om zijn/haar
dromen te kunnen verwezenlijken.

• J e werkt graag zelfstandig en kan om met een bepaalde
mate van autonomie.

•	Je hebt technische kennis snel onder de knie en kan
nauwkeurig omgaan met cijfers.

• J e bent in staat zowel jezelf én je werkwijze kritisch
te benaderen en continue te verbeteren.

• Je hebt ruimtelijk inzicht.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitdagende job met heel veel ruimte voor eigen initiatief.
•	Een doorgedreven opleiding zowel qua productkennis,
commerciële benadering als interen organisatie.

• J e komt terecht in een gemotiveerd team waarmee
je samenwerkt om de dromen van klanten te realiseren
én waar je bij terecht kan bij vragen.
• Een fulltime functie en een competitief loonpakket.

Voel je het kriebelen?
Niet aarzelen dan. Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en cv naar info@tende.be

De volledige vacature vind je terug op tende.be/nl/vacatures

