
Brussel, Belgium

WEVER & DUCRÉ
L IGHT ING

SHOWROOM ADVISOR (M/W/D)

WE WANT YOU

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

  Je onthaalt onze B2B bezoekers met een glimlach in onze 
showroom te Brussel. Je staat hen te woord en geeft advies.

  Je neemt de eindverantwoordelijkheid in de showroom: je 
bestelt de essentiële samples, beheert de agenda en zorgt 
voor de nodige permanentie,  materiaal en waakt over de 
orde en netheid.

  Je doet de praktische organisatie van kleine events in de 
showroom in samenwerking met de marketing verantwoor-
delijke.

  Je biedt administratieve ondersteuning bij het opmaken van 
XAL offertes en staat in voor order ingave in het systeem.

  Je werkt vier dagen per week vanuit onze showroom te 
Brussel en vergezelt 1 dag per week onze collega’s van het 
customer service team te Kortrijk om op de hoogte te blijven 
van het reilen en zeilen van de afdeling.

5 REDENEN WAAROM DIT IETS VOOR JOU IS

1.  Je woont in de regio Brussel en hebt een voorliefde voor 
interieur en design.

2.  Dankzij jouw flexibiliteit en commercieel talent kan je 
steeds inspelen op de wensen en behoeften van de bezoe-
kers. Klantgerichtheid en vlotte communicatie typeren 
jou.

3.  Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en weet uitda-
gingen steeds te vertalen naar creatieve oplossingen.

4.  Je bent een echt organisatietalent en weet de nodige prio-
riteiten te leggen in het belang van de organisatie rekening 
houdend met de deadlines.

5.  Je spreekt perfect Frans, Nederlands en een mondje 
Engels.

ONS AANBOD:

  Een gevarieerde functie in een innovatief en creatief bedrijf 
waar we talent herkennen en erkennen.

  Een aantrekkelijk salaris met tal van voordelen
   Maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, 

woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietslease.
   Gebruik van de bedrijfsfitness met begeleiding 

van personal coach, goede werksfeer met 
regelmatig leuke teamactiviteiten en gezonde 
tussendoortjes beschikbaar voor jou in een gezellige 
ontspanningsruimte.

  29 vakantiedagen (als je ons maar een kaartje stuurt).
  De mogelijkheid je verder bij te scholen en zo bij te dragen 

tot een steeds verder groeiende internationale onderneming 
waarin we samen successen vieren, ook aan onze eigen bar. 

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel! Wever & Ducré is een jonge no-nonsense verlichtingspro-
ducent met het hoofdkantoor te Kortrijk. We behoren al een aantal jaar tot de snelst groeiende bedrijven 
in West-Vlaanderen. Om onze verlichtingsarmaturen te maken, combineert Wever & Ducré hoogtech-
nologische ontwikkelingen met boeiende, hedendaagse designs en een vleugje rock ’n roll. We zijn een 
hecht team van doelgerichte en creatieve doeners die niet out of the box denken, maar ‘the box’ hebben 
afgevoerd. Wever & Ducré hecht dan ook bijzonder veel belang aan het verder ontwikkelen van onze 
getalenteerde medewerkers die plezier beleven in hun werk.

Ben jij de showroom advisor die we nodig hebben voor onze nieuwe XAL showroom te Brussel?

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen?

Wil je meer te weten komen over ons bedrijf? 
Neem een kijkje op weverducre.com 
SOLLICITEER PER MAIL: CV en motivatiebrief naar  
wewantyou@weverducre.com 
PER TELEFOON +32 56 492 800


