
Gizmo Retail b.v. is opgericht in 2008 en handelt in onder andere lifestyle producten, gadgets,

consumentenelektronica, SDA etc.. Gizmo Retail is exclusief distributeur in de Benelux en een aantal andere West

Europese landen van de merken: Soundmaster, GPO, Muse, Pure Acoustics, Kruger & Matz, Teesa, NAFNAF en Airtry.

Gizmo Retail is een onderneming die heel snel groeit en zich sterk aan het uitbreiden is.

Door de toenemende drukte hebben wij behoefte aan een doorgewinterde medewerker verkoop binnendienst m/v

met commerciële ervaring die zijn of haar mannetje kan staan in een hectische omgeving.

Functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de volledige orderinvoer, onderhoud artikelbestand, communicatie en

verkoop richting klanten, ondersteuning bij beurzen het verder verzorgen van de communicatie in de breedste zin.

Werkzaamheden

 Verwerken van de binnenkomende verkooporders, en vervolgens de pakbonnen naar magazijn verzenden en
de orders factureren.

 Onderhouden van de stamgegevens (artikel, klant, leverancier) in ons AFAS automatiseringspakket.
 Verantwoordelijk voor de dagelijkse, correcte datastroom naar onze (grote) klanten. Plaatsen van

afbeeldingen van producten op hun website(s) en ervoor zorgdragen dat de voorraadposities van de
producten juist worden weergegeven.

 Aannemen telefoon en zoveel als mogelijk de telefonische (aan) vragen beantwoorden.
 Verwerken post en e-mail.
 Ondersteunen van de buitendienst bij de werkzaamheden
 Onze klanten behoeftegericht adviseren in al hun vragen over ons uitgebreide assortiment.
 Verzorgen van de commerciële afronding van klantgerichte activiteiten

 Ondersteuning bij E-mail marketing verzorgen door middel van het opstellen en versturen van nieuwsbrieven
vanuit MailChimp.

 Ondersteuning bij het beheren, onderhouden, optimaliseren en uitbreiden van de (online)

communicatiemiddelen van Gizmo Retail b.v.: zoals de website, social media en webshops.

Wij zijn op zoek naar:

Iemand die zich thuis voelt in een informele hectische omgeving en stressbestendig is. Affiniteit met

consumentenelektronica is een pre, maar geen vereiste.

Ervaring met de software pakketten Excel, Word is een vereiste. Kennis van AFAS automatisering, MailChimp, Magento

en Photoshop is een pre.

Wij verwachten

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Daarnaast is het ook meegenomen als je meerdere vreemde

talen spreekt (Engels, Duits, Frans). Je beschikt daarnaast over uitstekende computer vaardigheden. We vragen voor

deze functie minimaal MBO+ werk en denk niveau.

Jouw talent

Je vindt het een uitdaging om zelfstandig je taken te vervullen en je houdt overzicht in hectische situaties. Daarnaast

ben je commercieel ingesteld, klantvriendelijk, accuraat, flexibel, betrouwbaar en werk je nagenoeg foutloos.

Wie zijn wij

De sleutelwoorden van Gizmo Retail zijn klantvriendelijk, innovatief en zeer ambitieus.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie van 40 uur. We bieden je een goed salaris en uitstekende overige arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren naar de functie

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar willem.de.leeuw@gizmo-retail.nl t.a.v. Willem de Leeuw

Meer informatie over Gizmo Retail BV vind je op www.gizmo-retail.nl


