
Eerste 
verkoper
(m/v)

AVA needs you!

AVA papierwaren is een toonaangevend retail bedrijf van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen en nog 
veel meer. Het winkelnetwerk en de horecaklanten over heel België en 
Luxemburg sturen we aan vanuit ons hoofdkantoor te Temse.

Om onze verdere groei te ondersteunen zoeken we voor ons AVA-
filiaal te Evere een:

www.ava.be
@AVAmoment

Een veelzijdige job met ruimte voor initiatief in een modern en snel groeiend bedrijf met open 
bedrijfscultuur.  Voor deze boeiende en gevarieerde functie bieden wij een aangepast salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Je staat, samen met de winkelverantwoordelijke en de assistant, in voor het operationeel managen  
      van het winkelpunt en het leidinggeven aan een klein verkoopsteam zodat de verkoop
      geoptimaliseerd wordt.
• Je ondersteunt de winkelverantwoordelijke op commercieel en administratief vlak.
• Tevens sta je in voor de juiste uitstraling van de winkel.  
• Verder steek je mee de handen uit de mouwen op de winkelvloer
• Klanten help je op een persoonlijke en respectvolle manier.  
• Door je pittige en professionele houding creëer je een aangename sfeer in de winkel.
• Na een interne opleiding hebt je een diepgaande kennis van de verschillende artikelen in je winkel.

Stuur snel je CV via mail naar shopmanagerevere@ava.be en we contacteren je zo snel mogelijk!

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?

Eerste verkoper (m/v)

• Samen werken met collega’s en het adviseren van klanten doe je met de glimlach.
•    Je hebt een heel goede kennis van zowel het Nederlands als het Frans.
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en de nodige maturiteit. 
• Als organisatietalent werk je resultaatgericht en ga je beslissingen niet uit de weg. 
• Je bent flexibel en bereid om op zaterdag te werken.
• Het Microsoft Office pakket beheers je goed. 


