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Werkervaring

Verkoopmedewerker bij Meubelzaak Gorissen Gorissen

feb. 2021 - dec. 2022

Groningen

Bij meubelzaak Gorissen deed ik verdere ervaring op als verkoper. Interessant aan deze

functie was dat we op commissie werkten. Mijn salaris was gekoppeld aan mijn

persoonlijke verkoopcijfers. In tegenstelling tot vorige jobs moest ik hier pro-actief

verkopen, iets waar ik dankzij mijn social skills geweldig in slaagde. Ik ben behoorlijk trots

op het feit dat ik:

Verkoopmedewerker textiel Zara

jun. 2017 - feb. 2021

Leeuwarden

In de kledingsector werken meestal niet veel mannen, maar ik kon daar toch mijn

verkoopexpertise aanscherpen en me bewijzen als verkoper. Tijdens mijn carrière bij Zara

was ik verantwoordelijk voor:

Uitbater tankstation Shell

sep. 2015 - apr. 2017

Groningen

Ik heb twee jaartjes gewerkt als uitbater van een lokaal tankstation. Ik werkte samen met

een klein maar gedreven team. Als uitbater van het tankstation was ik verantwoordelijk

voor:

Personalia

Rijbewijs B

Geslacht Man

Geboortedatum 28-11-1997

Geboorteplaats Groningen

Nationaliteit Nederlandse

Burgerlijke staat Ongehuwd

Over

Meer dan 5 jaar verkoopmedewerker ervaring in

verschillende sectoren, waardoor ik een echte

meerwaarde voor uw bedrijf kan zijn. Ik ben zeer

veelzijdig, heb een groot aanpassingsvermogen en

heb de laatste jaren met veel verschillende

klantpro�elen leren werken. Mijn brede kennis

van de Nederlandse markt is ongetwijfeld een

groot voordeel. 

Vaardigheden

Winkelbeheer Expert

Verkoop op commissie Expert

Social Skills Expert

Talen

Nederlands Moedertaal

Engels Vloeiend

Meermaals verkozen werd tot verkoper dan de maand.•

Het maandrecord voor meest verkochte meubels heb verbroken met maar liefst

35.000 euro aan verkochte meubels in juli 2022. 

•

Het onthalen en adviseren van klanten.•

Het ordenen van de winkel en het netjes houden van onze kledingcollecties.•

Het beheren van de kassa tijdens de drukste werkuren.•

Het orderen van winkelschappen en het presenteren van onze producten.•

Het onthalen van de klanten in onze winkel.•

Het beheren van onze winkelinventaris.•


