Ligt jouw motorhart
in Bodegraven?
Voordat je gaat solliciteren, willen we je graag wat vertellen over Goedhart Motoren.
Goedhart Motoren is de grootste motorspeciaalzaak van de Benelux, waar je de grootste collectie
nieuwe en gebruikte motoren vindt. Naast de verkoop van motoren, bieden wij een totaalpakket
aan de klant. Zo kunnen klanten ook bij ons terecht voor de mooiste motoraccessoires, motor
kleding, het huren van een motor en service/onderhoud voor de motor.
Inmiddels hebben wij een nieuwe stap in motorland gezet; onze motorshowroom is uitgebreid
en verbouwd. Onze motormerken hebben nu elk een eigen shop-in-shop belevingswereld gekregen,
waarbij inspireren centraal staat. De motorkleding- en helmenafdeling zijn ook flink groter
geworden en voorzien van een geheel nieuw interieur. Daarnaast worden de fysieke winkel en de
onlineshop volledig met elkaar verweven. Kortom, we zijn constant bezig met vernieuwen om het
de klant prettiger te maken.
Het inspireren en het delen van onze passie met de klanten doen we met een team van gedreven
en enthousiaste collega’s. Dit maakt het werken bij Goedhart Motoren leuk en uitdagend!
Wij hopen dat we jou aan ons team kunnen toevoegen met de volgende functie:

Verkoopadviseur kleding
Dit is je uitdaging:
Alpinestars, Rukka, Bering, IXS, Macna, Sidi en Daytona: een greep
uit de collectie A-merken van onze kledingafdeling! Vind je het een
uitdaging om onze klanten te helpen met hun perfecte outfit voor op
de motor? Lees dan snel verder!
Bij Goedhart Motoren is de kledingafdeling een belangrijk onderdeel
binnen onze winkel. Motorrijders kunnen bij ons terecht voor een
uitgebreide collectie motorkleding, helmen, laarzen, motorhandschoenen en accessoires van alle topmerken. Onlangs hebben we
onze kledingafdeling flink uitgebreid met een indrukwekkende
oppervlakte en nog meer keuze uit kleuren, merken en maten. Dit
allemaal om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Als verkoopadviseur bij onze kledingafdeling ben jij de expert: je adviseert op
klantgerichte wijze onze klanten bij hun aankoop. Binnen een compact team zorg je ervoor dat de winkel er piekfijn uitziet. Behalve de
winkelpresentatie ligt er een uitdaging voor je bij het beheren van de
voorraad en het productaanbod binnen onze kledingafdeling.
Het betreft een fulltimefunctie met de werkdagen dinsdag tot en
met de zaterdag. In het motorseizoen werk je twee koopavonden en
buiten het seizoen één koopavond.
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Fulltime

Dit breng jij mee:
Jij voelt je als een vis in het water in een dynamische omgeving. Je
vindt het leuk om klanten te helpen, adviseren en net dat stukje extra
te bieden. Jij bent net als alle andere collega’s bij Goedhart gek op
motoren en je bent van nature vriendelijk en nieuwsgierig. Verder:
• heb je minimaal een mbo-opleiding afgerond;
• als je relevante ervaring in de verkoop hebt is dit een pre;
• ben je communicatief vaardig en heb je een commerciële instelling;
• vind je het leuk uit te blinken en resultaatgericht te werken.
Dit bieden wij jou:
Bij Goedhart Motoren maak je deel uit van een familiebedrijf met een
professionele en collegiale werkomgeving. Wij vinden het leuk om elkaar persoonlijk te kennen en drinken na werktijd regelmatig nog een
drankje met collega’s. De sfeer binnen Goedhart Motoren is prettig en
collegiaal. Bovendien zijn er volop mogelijkheden om jezelf te blijven
ontwikkelen. Goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend binnen
Goedhart Motoren.
Solliciteren naar de functie van Verkoopadviseur kleding?
Als jij denkt dat jij de nieuwe Verkoopadviseur kleding bent en past
binnen ons gedreven team, mail dan je motivatiebrief en cv naar
rozanne.goedhart@goedhartmotoren.nl. We zien je reactie met
belangstelling tegemoet!

dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur
koopavond: donderdag
19.00 - 21.00 uur
(vanaf 1 maart ook op woensdagavond)

