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“Werken bij Tom’s Outlet is uitdagend. Ik ga elke dag met plezier

naar mijn werk”         – Kelly, verkoper bij de outlet

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen

kijk dan op de Over HUUS pagina.  

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

Als verkoopspecialist begroet, informeer en adviseer je klanten bij hun aankoop van meubels en/ of accessoires. Geen

dag is hetzelfde. De ene dag help je met de administratieve afhandeling van de verkooporders en de andere dag plaats

je de producten in de winkel.

Taken 

Samen met je team zorg je ervoor dat de outlet er overzichtelijk uitziet en dat klanten een optimale

serviceverlening krijgen.

Je ondersteunt bij de verkoop

Je ondersteunt bij het voorraadbeheer

Je helpt mee met het uitpakken en verplaatsen van goederen

Je kijkt mee bij de administratieve afhandeling van de verkooporders in het systeem.

Wat we van jou verwachten 

Je volgt een MBO opleiding richting Verkoopspecialist of

andere relevante opleiding

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden

Je bent ondernemend en leergierig

Je neemt initiatief

Je bent fysiek in staat om producten te verplaatsen

Je durft om hulp te vragen

Goed in woord en geschrift

Je wordt echt een toevoeging in ons gezellige team

Waarom je bij Tom’s Outlet stage wilt lopen

Je komt te werken in een gezellig en

enthousiast team van verkoopmedewerkers

Je bent ambassadeur van Tom’s Outlet

Een fijne werkplek met een goede dynamiek,

leuke collega’s en veel gezelligheid

Een uitdagende stage met ruimte voor eigen

initiatief en verantwoordelijkheid

Je komt te werken in een groeiende organisatie

met grootse ambities

Stagevergoeding

Personeelskorting

Door stage te lopen bij Tom’s Outlet leer je alles wat je nodig hebt voor een carrière binnen de verkoop. Ben je net zo

nieuwsgierig naar ons als wij naar jou? Wij zijn erg benieuwd naar jouw sollicitatie. Stuur je sollicitatie naar

vacatures@huus.nl.

Ben jij op zoek naar een te gekke stage als verkoopspecialist en heb jij een passie

voor verkoop? Dan zijn wij misschien wel een match! Onze outlet in Zevenaar is

op zoek naar een stagiaire voor het winkelteam per februari 2022.

https://huus.nl/over-huus/

