
Herderstraat 2   I   B-9240 ZELE   I   info@depikke.be   I   +32 52 44 41 76

Bouw jij mee
aan onze toekomst?

TOONBANKBEDIENDE
Je taken en verantwoordelijkheden 
Ken jij gereedschappen en werkmaterialen van binnen en van buiten? Maakt het je blij om advies te geven aan 
professionele vakmensen die zelf kennis hebben van zaken?
In een mum van tijd zal jij onze vaste klanten bij naam kennen. Uiteraard breekt een gezellige babbel met onze klanten 
jouw werkdag.

Je komt terecht in het walhalla voor de vakman. Van boren, tappen, elektrische gereedschappen, bouwgereedschappen 
tot compressoren en fittingsmaterialen…

De kerntaken die je beheerst zijn:
• De producten en artikels voorbereiden (etiketteren, diefstalbeveiliging, tags plaatsen, ...) en aanvullen in onze toonzaal
• Je staat mee in voor de netheid op de werkvloer
• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
• Orders correct afhandelen en offertes registreren
• De klant verwelkomen en begeleiden naar de juiste benodigdheden
• Advies verlenen over de juiste producten en diensten
• Producten verkopen: gereedschap, chemische middelen, ijzerwaren en gerelateerde producten

De Pikke Industrie focust op dienstverlening aan zijn klanten in Bouw en Industrie.
De Pikke wil een absolute meerwaarde bieden in service en kwaliteit.

Dankzij een zeer uitgebreid aanbod kan de professionele vakman bij ons terecht voor advies 
en de juiste tools.

Je profiel
• Je bent klantgericht en commercieel ingesteld
• Je hebt enige kennis van gereedschappen of technische materialen en hebt een commerciële geest.
• Zelfstandig kunnen werken vind je vanzelfsprekend.  Prioriteiten leggen doe je met je ogen dicht. 
• Je werkt graag in een klein team waar flexibiliteit, collegialiteit en een goede werksfeer belangrijk zijn.
• Je kan je behelpen in het FR/EN
• Positieve ingesteldheid
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Solliciteren
Kom jij graag ons team versterken? CV en persoonlijke brief: info@depikke.be.


