Verkoopmedewerker Entertainment (ervaren)
Wil jij flexibel werken en als Verkoopmedewerker aan de slag op de entertainment afdeling? Lees
dan snel verder!
Wat ga je doen?
Voornamelijk verkopen!
Verkopen van producten en services. Op enthousiaste en unieke wijze weet jij de klant actief aan te
spreken en deze met jouw expertise te helpen in het maken van hun keuze. Afgestemd op hun
wensen en behoeften, voorzie jij hen van het beste advies en laat jij de klant met een meer dan
tevreden gevoel naar huis gaan.
Onze winkel willen wij natuurlijk wel netjes en aantrekkelijk houden. Samen met jouw collega’s zorg
je dan ook voor een geordende afdeling en weet je de producten op creatieve wijze te presenteren.
Ben jij de ideale kandidaat?
Bij jou staat plezier in het werken voorop en je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team. Jij:
- bent geïnteresseerd in elektronica en nieuwe gadgets. Deze passie deel je graag met onze klanten;
- bent enthousiast, houdt van een uitdaging en bent leergierig;
- streeft naar de hoogste mogelijke klanttevredenheid!
Interesse?
Je werkt met jonge gemotiveerde collega's met korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid, waar
medewerkers worden gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Naast een fantastische werksfeer bieden
wij:
- een leuk salaris;
- flexibele uren van 3 tot 12 uur óf 13 tot 32 uur per week;
- werken is mogelijk doordeweeks, in de avonden én het weekend;
- voordeel op jouw fitnessabonnement;
- aantrekkelijke personeelskorting!
Wie zijn wij?
MediaMarkt is marktleider op het gebied van consumentenelektronica in Nederland. Als team
bouwen wij aan het blijven van dé omnichannel speler met 49 vestigingen en een online webshop.
Hoe we dat doen? Door onze klanten op één te zetten. Altijd. Door zowel online als offline de beste
klantbeleving te bieden. Wij bouwen een feestje voor en met onze klanten. Wij geloven dat alles kan
als je zelf actie onderneemt. Werken bij MediaMarkt betekent: met plezier willen winnen!
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel
is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
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