Vacature verkoop adviseur tuinmaterialen (M/V)
40 uur per week - standplaats: Utrecht
TuinVisie, gevestigd te Enter en Utrecht, is producent, importeur en leverancier van een breed scala aan
tuinproducten. Hierbij moet je denken aan betonnen sierbestrating (terrastegels en klinkers), muurelementen,
natuursteen, gebakken bestrating, keramische tegels, tuinhout, tuinhuizen, kunstgras en composiet, maar ook
zaken als voegmortels, verlichting, vijvermateriaal en onderhouds- en reinigingsmiddelen. Alles voor de aanleg
van jouw droomtuin kun je bij ons vinden.
TuinVisie maakt deel uit van de Morssinkhof Groep, fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en
sierbestratingsproducten. Ook de handelsonderneming Brinkman baksteencentrum en Decor Son behoren tot
deze groep. Binnen de totale groep werken circa 300 medewerkers.
TuinVisie maakt op dit moment een stevige groei door en is voorloper in de markt op een aantal belangrijke
punten zoals logistiek en assortiment. We verwachten met ons gedreven en professionele team de komende
jaren door te groeien.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste verkoop adviseur tuinmaterialen, die voor
onze (potentiële) klanten en collega’s dé expert is op het gebied van tuinmaterialen.
Dit ben jij:
• Je bent enthousiast, communiceert makkelijk en bent dé perfecte ambassadeur voor TuinVisie.
• Je bent digitaal vaardig en werkt graag met de populaire social mediakanalen.
• Je bent klantgericht en weet de wensen van onze klanten op de juiste manier te vertalen naar de juiste
keuze voor de klant.
• Je bent leergierig en wilt het werk samen met jouw team elke dag een beetje beter doen.
• Je ziet kansen en weet kansen feilloos om te zetten naar resultaten.
• Je kunt met jouw commerciele skills, positieve instelling en overtuigingskracht maximale groei
realiseren voor jezelf en TuinVisie!
Dit bieden wij:
• Een fantastische kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van TuinVisie. Je bent het
het gezicht van TuinVisie!
• Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen,
tegemoetkoming reiskosten, goede pensioensregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en veel aantrekkelijke
personeelsregelingen).
• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een gezellig team met een informele werksfeer.
• Een functie waarbij je echt impact kunt creëren door te zorgen dat we voorloper blijven en onze
toegevoegde waarden uitbreiden.
• Een mooie voedingsbodem voor groei. Wij faciliteren je graag om het beste uit jezelf te halen,
bijvoorbeeld met volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.
• Wij blijven samen met je werken aan maximaal plezier en maximale ontwikkeling. Het liefst tot aan je
pensioen!

Interesse?
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn en heb je interesse in deze functie? Laat ons weten dat je graag
met ons in gesprek wilt komen. Solliciteren kan via morssinkhof.powerappsportals.com. Voor vragen over
deze vacature kun je contact opnemen met Tom de Jong, via telefoonnummer: 030 241 1937.

