Junior Adviseur Showroom/Winkelmedewerker
De WoonWijzerWinkel, locatie Rotterdam, is ter uitbreiding van haar team op zoek
naar een Junior adviseur showroom/winkelmedewerker (32- 40 uur per week).
Zoek jij een baan waarbij je de wereld toekomstbestendiger maakt?
Kom dan werken bij HET kenniscentrum van Nederland op gebied van Duurzaamheid!
Heb jij een hart voor duurzaamheid en vind je het leuk om mensen te helpen en duurzaam advies
te geven? En wil jij jezelf nog meer ontwikkelen op gebied van duurzaamheid? Dan ben je hier
aan het juiste adres!
Als Junior Adviseur Showroom/Winkelmedewerker ontvang je bezoekers en maak je ze wegwijs in onze
showroom/centrum. Je adviseert klanten over de diverse duurzame toepassingen en over producten in de
showroom/centrum. Je handelt de verkopen uit de winkel af en verwerkt deze zonodig in Shopify. Verder
help je mee met het aannemen van offerteaanvragen en ondersteun je adviseurs.
Wij hebben een mooie showroom met ruim 300 WoonWijzerWinkel gecertificeerde bedrijven. Hier vind je
allerlei duurzame materialen, warmtepompen en zonnepanelen. Je doet hier veel kennis op van verschillende
fabrikanten die duurzame producten aanbieden. Steeds weer word jij bijgeschoold zodat je op de hoogte bent
van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. In onze showroom hebben wij regelmatig bezoekers die een
afspraak hebben gemaakt met een Adviseur. Tijdens zo'n adviesgesprek loop je met de bezoeker door onze
hal en geef je uitleg bij de diverse toepassingen.
Het geven van een webinar of presentatie behoort ook tot de mogelijkheden. Aan particulieren, maar ook aan
Universiteiten, Hogescholen, gemeentes en bedrijven.
Kortom, een zeer uitdagende en dynamische functie binnen een snelgroeiende organisatie. Groei jij met ons
mee en voldoe jij aan onderstaand profiel? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Je voldoet aan de volgende onderstaande punten:
-

Je hebt een MBO niveau
Je werkt nauwkeurig, bent communicatief vaardig
Representatief en klantgericht
Je bent een teamplayer maar je kunt ook heel goed zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren
Winkelervaring of klantsupport is een pre
Affiniteit of interesse in duurzaamheid is gewenst, je wordt intern opgeleid door de senior adviseurs
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Wie zijn wij?
ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B netwerkorganisatie die
met ca. 300 deelnemende bedrijven het nagenoeg volledige aanbod aan duurzame
oplossingen toont, in een zeer inspirerende hal van 2.500 m2 op de RDM Campus
in Rotterdam. In deze hal worden door de deelnemers, onszelf en derden dagelijks
evenementen georganiseerd, rondleidingen gegeven en bezoekers ontvangen.
WoonWijzerWinkel (WWW)
Is het regionale energieloket dat voor 50 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden werkzaam is
en haar focus heeft op het verduurzamen van particulier woningbezit en VvE’s in die gemeenten. Naast
een digitaal loket is deze WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo en werken beide organisaties
nauw met elkaar samen. Dit doen wij met ongeveer 20 ambitieuze en gedreven collega’s. We werken
aan actuele thema’s, zoals de energie- en warmtetransitie, gebiedsontwikkeling, duurzame mobiliteit,
klimaatadaptatie en circulariteit en we spelen in op nieuwe ontwikkelingen.
Wat bieden wij?
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen
- Een collegiale werkomgeving met betekenisvol werk
- Een open bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen inbreng
- Een diverse en uitdagende functie
- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Help jij ons mee bouwen aan een duurzame toekomst?
Dan is deze dynamische functie binnen een sterk groeiende organisatie met veel ontwikkelingsmogelijkheden de
perfecte uitdaging voor jou! Neem dan vandaag nog contact met mij op via hr@woonwijzerwinkel.nl of bel 0107470147 / 06-22451820
Doe het niet
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