BUXKIN

®

Creative use of sustainable materials
date

Juli / July 2019

BUXKIN COLLEGUES ARE... #design/architectural lovers #reachable #professional #responsable #personal #teamplayer #energetic #outofthebox #fair
#sympathetic #flexibel #able #willing to grow #social
#muliculti lover
Sales Support - hbo’er IB
bij internationale designstudio in interieurmaterialen
in innovatieve en duurzame omgeving
Passed your IB Exam? Congratulations! /Ready to start an exciting sales support job?
Buxkin = a young new economy design company / central Amersfoort,
we might be looking for you!

Buxkin is een zelfproducerende design-company in wand- en vloer materialen zoals recycle leer voor de internationale architecten- en bouwmarkt.
Wij hebben plaats voor:
een Sales Support medewerker
met interesse in een internationale werksfeer en
uitstekende beheersing van het Engels.
Bij aanvang wordt je geïntroduceerd in onze materialen, de klantenkring
van architecten - interieurbouwers - vastgoed en retailers en leer je de
behoeftes van onze organisatie en relaties kennen. Afhankelijk van je vaardigheden en voorkeuren ga je aan de slag met een deel van de commerciële
taken.
Je taken;
zul je merendeels vanuit ons kantoor in Amersfoort uitvoeren. Het NS station zit op 20 min. loopafstand.
/ Je zult contact hebben met agenten in ons groeiende internationale verkoop netwerk en hen voorzien van informatie om succesvol te kunnen werken.
/ Zijdelings krijg je te maken met sustainable R&D en inkoopactiviteiten en
natuurlijk gave producten
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Je kennis, ervaring, opleiding;
/ Je hebt een afgeronde hbo opleiding International Business of soortgelijk
/ Je bent nadrukkelijk geïnteresseerd om je te concentreren op het Sales
vlak
/ Je beheerst het Engels uitstekend;
meer talen is een pré.
/ Interesse in duurzame interieur-/bouwmaterialen e/o ontwerpen, vastgoed,
architectuur is een pré.
Condities
/ Een aanvangssalaris van 25.000, met doorgroei naar 37.000 euro op jaarbasis
/ Een telefoon van de zaak
/ De duur van je werkweek 24-40 afhankelijk van je wensen
/ Werktijden bepalen we in overleg.
/ Locatie, in de regel Amersfoort, afgewisseld met thuiswerken
Je collega’s en werkomgeving;
We zijn een platte, open organisatie en werken met betrokken en zelfstandig
werkende collega’s en agenten. Je werkt nauw samen met 2 ondernemers
eigenaren, een parttime collega Sales & Marketing support en collega Architecten Sample Service. Er is veel ruimte voor ontwikkeling, overleg en groei.
Solliciteren?
Stuur een e-mail met je mogelijke startdatum en motivatie van je sollicitatie,
CV incl. persoonlijke interesses en verwijzing naar je LinkedIn profiel. Heb
je vragen? bel dan gerust met Wilma Dijkgraaf 06 538 10 546
---------------------Sales Support IB, m/v
international business at young design-studio in innovative sustainable environment.
Buxkin is a self-manufacturing design company in wall and floor materials
such as recycled leather for the international architect -/buildingmarket.We’re looking for; a salesman/woman, international business with interest in
innovative and sustainable products.
What’s in it for you?
/ Getting experienced in a fast growing premium international label.
/ A 25.000,- yearly rewarding. Growing possibilities till 37.000 euro.
/ A telephone
/ A 24-40 hours working week
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/ Working locoation, Amersfoort, but you are allowed to work form home
partly too.
/ The railwaystation is at a 20 min. walking distance from our office. A
busstop at 5 min. distance.
Function description;
/ You will work closely with the owners, shareholders en collegue finance.
/ Your task especially will have to do with the commercial side of international business . You will be introduced to our collection, customers such as
architects, interiorbuilders, building industry. You will learn their and our
needs. Depending your experience you will get your tasks.
/ For sure you will have contact with Buxkin sales agents international and
give them support to work succesfully.
/ You collegues will be easy to reach; we coop closely.
/ At lease you speak/write English reasonable; more languages is a preference.
How to apply?
/ We like to receive an e-mail with your motivation,
possible starting-date, CV including personal interests and LinkedIn link. /
Any questions?
Feel free to call Wilma Dijkgraaf 06 538 10 546

WWW.BUXKIN.COM

