Vacature: Meubelbezorgers (2x)
Functienaam

Meubelbezorgers (2x)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Wij zoeken twee handige kandidaten voor een meubelzaak die het leuk vinden om fysiek bezig te zijn in
een afwisselende functie in en om het magazijn.
Werkzaamheden :
Goederenontvangst, meubels vervoeren naar de klant, rijbewijs B, montagewerkzaamheden (bijv. bed
of kast in elkaar zetten).
Vereist : representatief en communicatief vaardig en daarnaast eventueel ervaring met
montagewerkzaamheden (kan ook aangeleerd worden).
Laat mij even weten als je interesse hebt. Mail je cv en korte motivatie naar m.wellerd@eindhoven.nl

Vacature: Showroom manager
Functienaam

Showroom manager

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Jij bent die Showroommanager die wij zoeken (m/v):
Ben jij een manager die commercieel, creatief en communicatief sterk is. Niet die junior maar die senior
die het verschil kan maken. Kan jij je medewerkers beter maken ? Dan is de volgende vacature iets
voor jou.
Wij zijn dringend opzoek naar Showroommanagers in de regio Eindhoven. Het zwaardere kaliber. Denk
aan een zwaardere filiaalmanager en of de iets lichtere regiomanager. Na je opleiding ga je aan de slag
als showroommanager. Het persoonlijk begeleiden van je eigen team verkoopadviseurs in de verkoop
van keukens vanuit je eigen showroom in je eigen regio.
Je geeft verkooptrainingen en maakt je team steeds beter. Ook zal jezelf gaan verkopen en natuurlijk
als de beste, iedere klant is een deal. Cijfermatig ben je erg sterk en kan hier goed op sturen.
Natuurlijk voer je een foutloze administratie. De kandidaat is een verkoper en manager in hart en
nieren. Het verkopen zit in je bloed. Je bent commercieel, diplomatiek, maar zeker ook wel brutaal.
Verder ben je sociaal en zeker communicatief vaardig en sterk. Ook een winnaars mentaliteit is
belangrijk en natuurlijk een dosis gezonde humor. MBO+ / HBO werk en denk niveau. De wil beschikken
om nog verder te groeien in het management moet aanwezig zijn. Het werken in het weekend of op
feestdagen is geen probleem.
Arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.
Het betreft fulltime banen, altijd in je eigen regio, direct in dienst bij onze opdrachtgevers en met de
doelstelling voor een vaste aanstelling. Je moet in het bezit zijn van rijbewijs B.
Mocht jezelf interesse hebben of ken je iemand anders die dat heeft, dan graag reactie (cv en
motivatie) naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Snelle Tellers ( 18 upw)
Functienaam

Snelle Tellers ( 18 upw)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
In het kader van de jeugdwerkeloosheid worden kandidaten uit deze doelgroep gevraagd te reageren.
Werkzaamheden
Als Inventarisatie Medewerk(st)er ben jij, samen met je team, verantwoordelijk voor het inventariseren
van de gehele voorraad van een winkel. Je zorgt dat dit gebeurd op een professionele, nauwkeurige en
efficiënte wijze. Het vervoer voor jou en je team van en naar de werklocaties wordt door ons geregeld.
De werkzaamheden vinden verspreid over 7 dagen per week plaats, voornamelijk in de middag en
avond maar soms ook in de ochtend. Werkroosters worden in overleg vastgesteld op basis van jouw
beschikbaarheid.
Wat bieden wij jou?
• Marktconform salaris met loonsverhogingen op basis van inzet
• Je krijgt de ondersteuning en mogelijkheden om je baan zo succesvol mogelijk uit te voeren.
• Uitzicht op een vaste baan
• Je ontvangt een reistijd vergoeding
• Flexibele baan met doorgroeimogelijkheden
• Minimaal 18 uur per week
Functie eisen
• Je bent betrouwbaar
• Je werkt nauwkeurig
• Je draagt je eigen verantwoordelijkheid
• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent gemotiveerd
• Je houdt van reizen door Nederland (vervoer wordt door ons geregeld)
• Je bent een doener.
• Je bent flexibel (werk in weekend en avond komt voor)
• Je bent in staat om fysiek intensief werk te verrichten
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Spoelkeuken Boulevard Zuid
Functienaam

Spoelkeuken Boulevard Zuid

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een restaurant&lunchroom in Eindhoven (Stratum) zijn wij met SPOED op zoek naar spoelkeuken
medewerkers (3 avonden voor 12 uur per week waarvan 2 weekend dagen t.w. vrijdag en/of zaterdag
en/of zondag)
Belangrijk is dat je enthousiast bent en jezelf voor langere tijd wil binden aan deze werkgever. Er
worden Amerikaanse gerechten geserveerd bij dit restaurant en ze maken alles zelf en vers.
Eisen:
Enthousiasme en horeca tijden willen en kunnen werken.
(ieder weekend, werktijden maximaal tot 22.00 uur)
- meedenken met de zaak
Wat bieden ze?
- Contract voor 7 maanden, bij goed functioneren heb je een baan voor langere tijd
Heb je interesse mail dan je CV mét motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Bij geschiktheid na sollicitatie bij de werkgever zal je eerst een avond proefdraaien. Daarna wordt
besloten of je bent aangenomen

Vacature: Spoelkeuken medewerker
Veldhoven(11.30-15.30)
Functienaam

Spoelkeuken medewerker
Veldhoven(11.30-15.30)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Hou je van het werken in een leuk team en ben je flexibel?
Voor onze opdrachtgever in de bedrijfscatering in Veldhoven zijn wij op zoek naar een
spoelkeukenmedewerker voor 17,5 uur per week - werktijden liggen tussen 11:30 en 15:30 uur
Je zorgt ervoor dat alles er picobello uitziet. Ook het schoonmaken van de keuken en/of restaurant kan
tot jouw takenpakket behoren.
Wie ben jij?
Voor deze functie heb je geen specifieke opleiding nodig, werkervaring in een soortgelijke functie is
mooi meegenomen. Tevens voldoe je aan het volgende profiel:
•Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
•Met het oog op de voedselveiligheid is het belangrijk dat je zorgvuldig en hygiënisch werkt;
•Je bent een echte teamplayer;
•Je hebt een goede conditie en bent bereid om fysiek zwaardere werkzaamheden uit te voeren;
•Je bent stressbestendig;
•Je bent flexibel, want de werktijden zijn niet altijd hetzelfde;
•Je kan goed omgaan met piekbelasting.
Als je interesse hebt, laat het mij dan weten. Ik zie je cv met motivatie graag tegemoet.
m.wellerd@eindhoven.nl

Vacature: Spoelkeukenmedewerker
Functienaam

Spoelkeukenmedewerker

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Twee afwassers gezocht voor het bedrijfsrestaurant van ASML in Veldhoven.
Fysiek inspannend werk (kratten met borden) waardoor er met name gezocht wordt naar mannen of
sterke vrouwen !
4 á 5 uur per dag
Twee ploegen (tussen 10.00 en 21.00 uur)
Ook het schoonmaken van de keuken en/of restaurant kan tot jouw takenpakket behoren. Daarnaast
assisteer je bij het transport van goederen. Geen specifieke opleiding nodig, enige ervaring is een pré.
Ben je stressbestendig en flexibel m.b.t. werktijden, laat het ons weten en stel eventuele vragen aan
Geertje of Marianne. Mail je cv en motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Sportschoen verkoper
Functienaam

Sportschoen verkoper

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
De functie:
Voor een nieuw te openen filiaal in Eindhoven zijn wij op zoek naar ervaren en zeer gedreven
Verkoopmedewerkers, zowel fulltime als parttime.
De winkel ligt midden in het centrum van Eindhoven. Je werkt in een dynamisch en enthousiast team.
Herken jij jezelf in de volgende kenmerken:
• Je hebt passie voor schoenen en bent mode bewust.
• Je hebt een commerciële en gedreven instelling.
• Je bent zeer klantgericht.
• Je hebt oog voor detail.
• Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheid.
• Je bent gewend om te werken volgens procedures en richtlijnen.
• Je bent representatief.
Gevraagd wordt:
• MBO+ werk- en denkniveau.
• Verkopen is een tweede natuur voor je.
• Ervaring als verkoopmedewerker binnen het schoen- en/of sportsegment is een vereiste.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Teamplayer, Servicegericht, Klantvriendelijk, Stressbestendig.
• Affiniteit met sport- en schoenmode is een pre.
• Proactieve werkhouding.
• Ruime kennis en ervaring in het werk met KPI’s.
Geboden wordt:
Een boeiende functie in een succesvolle en sterk groeiende onderneming. Je werkt binnen een hecht
team waar je een veelzijdig en afwisselend takenpakket hebt. Een goede beloning en een volledig
pakket aan overige arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet.
Interesse? Laat het ons weten door je cv en motivatie te mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: TOP verkoopadviseur
Functienaam

TOP verkoopadviseur

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Ben jij commercieel, creatief, communicatief sterk en heb je de wil om door te groeien ?
Wij zijn dringend opzoek naar TOP verkoopadviseurs in de regio Eindhoven. Na een gedegen interne of
externe opleiding in verkoop, materiaalkennis en tekenen (ontwerpen) ga je aan de slag als
verkoopadviseur.
Het persoonlijk begeleiden van de verkoop van Keukens, Meubelen & Sanitair vanuit een showroom in
je eigen regio. In deze functie adviseer je de klant bij de aanschaf van een keuken, badkamer of
meubilair dit d.m.v. het filteren van de wensen van de klant.
Het voeren van een foutloze administratie. De kandidaat is een verkoper in hart en nieren. Het
verkopen zit in je bloed. Je bent commercieel, diplomatiek, maar zeker ook wel brutaal.
Verder ben je sociaal en zeker communicatief vaardig en sterk. Ook een winnaars mentaliteit is
belangrijk en natuurlijk een dosis gezonde humor. MBO+ / HBO werk en denk niveau. De wil beschikken
om door te groeien in het management moet aanwezig zijn. Het werken in het weekend of op
feestdagen is geen probleem. Het betreft fulltime banen (in overleg parttime bespreekbaar), altijd in je
eigen regio, direct in dienst bij onze opdrachtgevers en met de doelstelling voor een vaste aanstelling.
Je moet in het bezit zijn van rijbewijs B. Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Mocht jezelf interesse hebben of ken je iemand anders die dat heeft, dan graag reactie (cv en
motivatie) naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Verkoper (m/v)
Functienaam

Verkoper (m/v)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een hippe kleding winkel in Winkelcentrum Woensel zijn wij op zoek naar medewerkers die in het
kader van de jeugdwerkeloosheid hier werkervaring op zouden willen doen.
Vereist : Vlotte mensen met een gemakkelijke babbel met aantoonbare affiniteit met de
kledingbranche.
Heb je interesse en behoor je tot de bovengenomede doelgroep dan horen wij het graag. Mail je cv en
korte motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Vliegveld Eindhoven zoekt medewerkers
bediening (3-38)
Functienaam

Vliegveld Eindhoven zoekt
medewerkers bediening (3-38)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Tijdelijk
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en representatieve medewerkers bediening!
Je bent eerste aanspreekpunt voor de gast en het visitekaartje van het bedrijf. Het betreft een breed
takenpakket waaronder kassawerkzaamheden, licht keukenwerk, wokken/grillen, buffet aanvullen,
opruimen en afwassen. Hiervoor krijg je een interne training. Jouw motivatie en presentatie zijn
belangrijk!
Bereiden en verzorgen (volgens recept)van eenvoudige gerechten en drankjes. Kassawerkzaamheden.
Schoon en netjes houden van de tafeltjes. Afwas in de spoelkeuken verzorgen. Alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden binnen het restaurant en de spoelkeuken.
Werktijden worden per 3 weken ingeroosterd en liggen tussen 4.00 uur 's morgens en 00.30 uur 's
nachts. Het betreft werk op Eindhoven Airport. Openbaar vervoer vroeg in de morgen is niet haalbaar!!
Aantal uren/dagen dat je gaat werken is dus bespreekbaar. Je moet echter wel ook weekenden en
feestdagen willen werken.
Indien je enkel overdag kunt werken, heeft het geen zin om te reageren!
Mocht je interesse hebben kun je jouw motivatie en cv mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

