
29/01/2021
Brand ambassador kredietkaart (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: VDAB 61036757

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Démonstrateur (hors domicile)

Secteur d'activité : Publicité

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Om de kredietkaart van onze klant kenbaar te maken bij het
grote publiek, zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste en
commerciële medewerkers om dit op een professionele
manier voor te stellen aan de consument in diverse
winkelpunten. Anderzijds verzorg je ook de administratieve
kant voor het in orde brengen van een kredietkaart. Na een
positieve evaluatie wordt de opdracht verlengd.
Onmiddellijke indiensttreding en goede arbeidsvoorwaarden.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Démonstrateur (hors domicile)

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Het verslag van de actie opmaken en aan de betrokken
partners overmaken

• De stand, verkoopdisplays, demonstratiemateriaal en
-producten op de vastgelegde locatie installeren

• De kenmerken (plaats, soort product, ...) en de middelen
(verkoopargumentatie, stalen, ...) van de commerciële actie
identificeren

• De kwaliteit, prestaties, technische aspecten van het
product aan potentiële klanten voorstellen

• Degustaties voorstellen

Kortingsbonnen, stalen en geschenken uitdelen

• De aanwezigheid en presentatie van
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demonstratieproducten controleren

• De afdeling bevoorraden naargelang de verkoop tijdens de
actieEnthousiast, sociaal, commercieel ingesteld, affiniteit
met verkoop/demonstraties. Pluspunt is financiële
achtergrond.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Salaire : Wij bieden: + een betaalde opleiding (examen is vereist) +
een interessante werkervaring + een aantrekkelijk
loonpakket met extralegale voordelen en
transportvergoeding.

Contact

Nom de la personne : Mevr. Lai Claudia

E-mail : claudia@fieldboutique.com

Modalités de candidature : Gelieve cv en motivatiebrief door te mailen
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