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Bijgaand treft u onze leveringsvoorwaarden. Elke levering geschiedt dan ook conform deze voorwaarden. Bij het ontbreken van deze voorwaarden zenden wij u deze kosteloos op verzoek toe. De 

leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland op 2 januari 2012 onder nummer 53806190 

 
 
Lekker bijverdienen? Word telemarketeer bij een internationaal bedrijf in Amersfoort. 
 
Heb jij een vlotte babbel én ben jij ook nog eens commercieel ingesteld? Wil jij een leuke baan die enorm goed staat 
op je cv en ook nog eens flexibel is? Dan ben jij dé telemarketeer die we zoeken!  
 
Wij bij Nexxt! Lighting creëren unieke lichtconcepten, die zijn afgestemd op persoonlijke voorkeur en wens. Dit geldt 
ook voor designverlichting. We ontwerpen, produceren en leveren verlichting op maat. Je gaat parttime aan de slag 
voor een dynamische werkgever in Amersfoort. Benieuwd? Lees dan snel verder! 
 
 
Werkzaamheden: 

 Je enthousiasmeert telefonisch nieuwe (interieur) architecten en installateurs. 

 Je maakt afspraken voor de accountmanagers. 

 Je houd het klantenbestand up-to-date. 
 
Voor deze functie is vereist: 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt een prettige telefoonstem en weet mensen te overtuigen. 

 Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan. 

 Een flexibele opstelling en een gezonde dosis stressbestendigheid. 

 Goede vaardigheden (in spraak en schrift) van de Nederlandse en Engelse taal. 
 
Er wordt geboden: 

 Een afwisselende functie met veel mogelijkheden voor eigen initiatief. 

 Je werkt aan meerdere projecten waardoor je vrijheid en afwisseling hebt. 

 Een leuk team met enthousiaste collega`s, net zoals jij. 

 Een ruime en goede werkplek. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Grote zelfstandigheid en flexibiliteit. 

 Een Parttime baan gedurende 3 tot 4 maanden. 
 
 
Bij interesse bel ons op 033-7410060 of mail naar sammy@nexxtlighting.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature word niet op prijs gesteld 
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