Zou jij je graag willen onderscheiden in het binnenklimaat? Heb je een passie voor sales? Dan
ben jij misschien de junior Verkoper die we zoeken bij Pronk Groep.
Voor onze vestiging in Barendrecht zijn wij op zoek naar een startende Verkoper met affiniteit
voor techniek.
Als junior Verkoper ben je verantwoordelijk voor het klantcontact met (koel)installateurs, VvEbeheerders en eindklanten (horeca, hotels etc.). Ook ga je je bezig houden met de acquisitie van
woningcorporaties in regio’s West- en Midden-Nederland. Je kan direct aan de slag als bij onze
verkoopafdeling en je zal bij de start intensief worden begeleid door een senior-collega. Zo word
je ingewerkt en zal je uiteindelijk zelfstandig op pad gaan als ambassadeur van ons bedrijf.
Naar wie zijn we op zoek?
 Je hebt een drive om te leren;
 Je bent assertief;
 Je bent klantgericht;
 Je bent vertrouwd met social media;
 Je beschikt over een empathisch vermogen;
 Je hebt affiniteit met techniek en commercie;
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 Je beschikt over een rijbewijs B;

Wie is Pronk Groep?
Pronk Groep is een expert op het gebied van een optimaal binnenklimaat. Door het streven naar
een hoge klanttevredenheid en constant te innoveren proberen wij continue marktleider te zijn en
te blijven. Onze klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit woningcorporaties, VGZ-bedrijven, VvE- en
vastgoedbeheerders en installatiebedrijven waarbij ons werkgebied landelijk is met vestigingen in
Amsterdam, Barendrecht en Bergschenhoek.
Het team dat op je wacht:
We hebben bij onze verkoopafdeling een gezellige, ervaren groep collega´s. Je komt te werken in
ons verkoopteam dat bestaat uit medewerkers die variëren in achtergrond en ervaring, maar
gemeen hebben dat ze klantgericht en communicatief sterk zijn.
Samenwerking en collegialiteit vinden we belangrijk en successen worden gevierd.
Wat hebben we jou te bieden?
 Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling;
 Opdoen van ervaring in een commerciële omgeving;
 Werken in een leuk en ervaren team;
 Voltijd dienstverband;
 Marktconform salaris;
 Auto en mobiel van de zaak;
Interesse in deze functie? Mail dan naar onderstaand e-mailadres met jouw cv. Voor vragen of
aanvullende informatie:
Pronk Groep t.a.v. Nathan van Helden
Telefoon: 088-4009 500
Email: n.vanhelden@bevico.nl
Website: www.pronk-groep.nl

