
Markant Nederland – Houten

Markant is dé specialist op het gebied van Dynamisch Werken. Met kennis en innovatie ideeën bieden wij altijd 
de juiste oplossing voor iedere werkomgeving want, beweging tijdens de werkzaamheden is essentieel om 
gezond te blijven. 

Door de huidige groei die Markant doormaakt zoeken wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de 
volgende functie:

COMMERCIEEL INTERIEURADVISEUR

Als Interieuradviseur ben je ambassadeur, specialist, adviseur, salestijger en relatiebeheerder in één. 
Je signaleert de behoeften van de klant, definieert deze vervolgens om ze uiteindelijk om te zetten in 
successen. Dit doe je onder andere door inrichtingsvoorstellen te maken, offertes en orders op te stellen en 
showroombezoeken te begeleiden.

Taken en verantwoordelijkheden:
■ 2D en 3D inrichtingsvoorstellen maken met Autocad; 
■  De visie van Markant overbrengen naar klanten;
■  Interne en externe klanten adviseren over materialen, kleuren en inrichting; 
■  Het opvolgen van leads;
■  Het plannen en voorbereiden van klant- en showroombezoeken;
■  Showroombezoeken begeleiden en hieruit sales genereren; 
■  Het opstellen, uitleggen en bespreken van offertes en orders; 
■  Het beheren van bestaande relaties;
■  Administratie bijhouden in het CRM-systeem.

Profiel:
■ MBO+/HBO werk- en denkniveau (met commerciële achtergrond); 
■  0-5 jaar relevante werkervaring opgedaan; 
■  Ervaring met de programma’s Autocad en Photoshop. Ervaring met Pcon en Indesign is een pré; 
■  De competenties commercieel, nieuwsgierig en doorzettingsvermogen zijn op jou van toepassing; 
■  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
■  Je bent ambitieus, representatief en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
■  Werkervaring in de kantoormeubelbranche is geen must maar kan als pré worden meegenomen;
■  Je past binnen de dynamische, gezonde, sportieve cultuur van Markant.

Wat bieden wij:
Naast een uitdagende en afwisselende functie, bieden wij een aangename, inspirerende werkomgeving. Er is 
ruimte voor eigen inbreng en de vrijheid en ondersteuning om jouw talenten verder te ontwikkelen. Er heerst 
een open, collegiale werksfeer met korte en directe communicatielijnen. Bovendien bieden wij een goed salaris 
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Spreekt onze organisatie je aan en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur jouw CV en motivatiebrief 
dan zo spoedig mogelijk naar hrm@markantoffice.com. Heb je nog vragen voordat je wilt reageren? Dan kun 
je uiteraard contact opnemen met Human Resources en vragen naar Cherrelle Willems, +31 (0)30 693 69 53.


