Mei-Concepts is per direct opzoek naar een Merchandiser die van
aanpakken houdt. Heb jij een goed technisch inzicht? Wil jij een
afwisselende buitendienstfunctie? Wellicht dat de onderstaande
vacature dan iets voor jou is.

Merchandiser
Functieomschrijving
Mei-Concepts zoekt een enthousiaste collega als Merchandiser in de
buitendienst. In deze baan zorg jij ervoor dat alle Point of Sale
materialen op de juiste wijze bij onze opdrachtgevers geplaatst
worden. Bij deze materialen kun je denken aan raamstickers,
peesdoeken, vloervinyl en autobelettering. Je bent verantwoordelijk
voor de plaatsing van de materialen bij toonaangevende
opdrachtgevers binnen de automotive branche.
Als Merchandiser wordt je ingezet op verschillende projecten en word
je getraind op de diverse werkzaamheden. Het gaat hier met name
om operationele projecten waarbij je complete showroominrichtingen
plaatst, aanpassingen doet, plaatsen van promotiematerialen en (licht
technische) installaties van meubels en producten. Daarnaast kan je
ingezet worden op projecten waar je promotiekits, beursstands of
displays moet plaatsen.
In de functie van Merchandiser wordt je aangestuurd door een Project
Manager.
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
• Het bezoeken van showrooms
• Plaatsen van POS materiaal volgens briefing
• De montage van meubels
• Klantcontact op locatie
• Zorg dragen voor de netheid van de showrooms
• Kwaliteit en controle in de showrooms
• Contact met projectmanagers
Wie zijn wij
Mei-Concepts is dé specialist voor instore communicatie in de
automotive-branche. Onze klanten zijn auto importeurs,
dealerholdings en dealerbedrijven. Enkele referenties: Opel, BMW,
Hyundai, Ford, Toyota, Kia en Mitsubishi.
Mei-Concepts bestaat uit een klein enthousiast team. Wij bieden onze
klanten persoonlijk contact waarbij flexibiliteit vanzelfsprekend is.
Klantenbinding begint bij een geslaagde eerste indruk op de
winkelvloer. Verwacht van ons geen dertien-in-een-dozijnaanpak,
wel: creatieve, effectieve en kostenefficiënte totaalconcepten. MeiConcepts verzorgt opdrachten van intake tot implementatie.
Kernwoorden voor onze organisatie zijn: informeel, flexibel, creatief
en zeer klantgericht.
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Licht technisch inzicht
Aanpakkers mentaliteit
Zelfstandig
Klantvriendelijk en klantgericht
Oplossing- en resultaatgericht
Oog voor detail
Een flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit)
In het bezig van een rijbewijs
Teamplayer

Wat bieden we je?
• Een marktconform salaris op basis van je ervaring en kennis.
• Een leuke, uitdagende fulltime job (40 uur p.w.)
• Enthousiaste collega’s en een, plezierige en dynamische
werksfeer.
• Een contract van 7 maanden met zicht op verlenging.
• Een marktconform salaris.
• Auto voor zakelijk gebruik.
• Tablet voor je werkzaamheden.
• Een baan bij een innovatief en succesvol bedrijf!
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan zoeken wij jou!
Solliciteer direct en stuur ons je CV met motivatie. We zien je
sollicitatie met belangstelling tegemoet!

