Duurzaamheidscoach
Draag jij graag je steentje bij om Limburg zo duurzaam mogelijk te maken? Wij zijn op zoek naar een
Duurzaamheidscoach ter versterking van ons team.
Over Visie Duurzaam
Onze naam zegt het al: wij zijn gespecialiseerd in het adviseren van particulieren én bedrijven wat
betreft een totaaloplossing op het gebied van duurzaamheid. Denk aan zonnepanelen, isolaties,
thuisbatterijen, laadpalen en airconditioning. We zijn een groeiend, jong bedrijf in Beek met
jarenlange kennis binnen het vakgebied en een enorme passie voor wat we doen.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Eerst een bak koffie! Dan open je mailbox: mooi, de klant waar je vorige week op huisbezoek was
gaat akkoord met de offerte. Je schakelt gelijk met het montageteam om de installatie te plannen.
Vervolgens zet je de benodigde producten op de bestellijst. Dan is het tijd om in de auto te stappen
en naar je volgende huisbezoeken te gaan. Aan het einde van de dag ga je nog kijken bij een
opgeleverde installatie. Je vindt het belangrijk om een klant tevreden en vol vertrouwen achter te
laten.
Wat ga je allemaal doen als Duurzaamheidscoach?
- Nabellen warme leads
- Inplannen van huisbezoeken
- Veel tijd spenderen buiten de deur tijdens klantbezoeken door heel Limburg
- Offertes opstellen
Wie ben jij?
Mensen die met jou hebben gewerkt omschrijven jou als betrouwbaar, pro-actief en zeer sociaal. De
klant staat bij jou altijd op nummer 1 en je doet er alles aan om mensen met een tevreden gevoel
achter te laten. Buiten je zeer sterke communicatieve vaardigheden heb je ook affiniteit en ervaring
binnen de techniek. Je vindt het leuk om bij te leren en wil overal het fijne van weten. Bij stressvolle
situatie weet jij goed prioriteiten te stellen.
Functie eisen
- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
- Je hebt sterke affiniteit met techniek en verduurzaming
Wat bieden wij jou?
- Een plek binnen een jong, dynamisch team waar successen worden gevierd
- Veel vrijheid
- Een leaseauto, laptop en telefoon
- Marktconform salaris
- Gerichte kennis en toegang van trainingen en opleidingen
En nu?
Ben je enthousiast geworden? Mooi! Stuur je cv en motivatie naar info@visiduurzaam.nl of bel Jordy
Pieroelie via 0686808686

