Ri.Pa. Belgium NV Tegelimport is een modern, ambitieus en onafhankelijk familiebedrijf dat tot
de top van de Belgische tegelbranche behoort. De activiteiten van de groep omvatten de
wereldwijde import, opslag, verwerking en verdeling van keramische tegel, parket en laminaat
voor de Belgische en Europese markt. Bijna 50 jaar actief, met hoofdzetel in Kalken en
verschillende professionele vestigingen in Vlaanderen, verdeelt de onderneming haar producten
aan de bouwhandels en de projectontwikkeling.
Voor onze vestiging in Gooik, zijn we momenteel op zoek naar een nieuwe enthousiaste (m/v):

Commercieel Adviseur
Jouw functie :
• Na een grondige opleiding adviseer je onze professionele en hun particuliere klanten. Je
helpt hen bij hun keuze van keramische tegels, parket en laminaat.
• Aangezien onze particuliere klanten meestal komen via een bouwpromotor, gaat het hier
niet om hard selling. Nadruk ligt op het geven van advies.
• Je staat in voor het onthaal van onze klanten en verwerkt de bijhorende administratie en
orders (opvolging van prijsvraag tot levering).
• Je werkt proactief mee met het detecteren en ontwikkelen van verkoopkansen.
• Je verzamelt hiertoe informatie vanuit verschillende bronnen, af en toe neem je
telefonisch contact met prospecten.
• Je bent bereid te werken op zaterdagvoormiddag (39-uren week).
Jouw profiel :
• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een commerciële of bouw
gerelateerde richting.
• Je hebt minimum 2 jaar commerciële werkervaring.
• Je bent een echte teamplayer, flexibel ingesteld en communicatief sterk.
• Ook ben je van nature klantvriendelijk en enthousiast.
• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig.
Aanbod :
• Een stabiele werkomgeving waar nog volop ruimte is voor groei en initiatief en waar je
omringd wordt door enthousiaste en gemotiveerde collega's.
• Zodra je er klaar voor bent, krijg je de verantwoordelijkheid om zelfstandig taken en
projecten te realiseren.
• Jouw talent en inzet worden vergoed met een competitief salaris.
Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar sofie.dewilde@ripa.be.

