
Verkoper/medewerker MetaMechelen – Regio Mechelen 

 

Bedrijfsomschrijving 

METAshop Mechelen is  een elektro-groothandel gelegen aan de Gentsesteenweg. De activiteiten 

kunnen opgesplitst worden in 4 categorieën: ijzerhandel, gereedschappen, groot elektro en gifts. 

Het klantenbestand bestaat zowel uit particulieren (B2C) als uit professionals (B2B). METAshop 

werkt aan het professionaliseren van haar organisatie op verschillende niveaus: HR, Sales, Digitale 

uitstraling, verkopers. Hiervoor zijn we op zoek naar geschikte medewerkers. 

 

Jouw functie 

Als verkoper/medewerker bij METAshop in Mechelen zijn dit jouw uitdagingen: 

• Je bouwt op een professionele manier goede klantenrelaties uit. 

• Je houdt de producten up-to-date, alsook de plaats van de producten in de winkel. 

• Je blijft op de hoogte van de verschillende technische  eigenschappen van de producten die 

wij verkopen. 

• De verkoop van bevestigingsmaterialen en gereedschappen stimuleer je bij de klanten die 

onze winkel bezoeken. 

• Daarnaast kunnen je bijkomende taken toebedeeld worden zoals het versturen en 

ontvangen van goederen en/of kassawerk. 

 

Jouw profiel 

• Als dynamische professional beschik je over een goede dosis gedrevenheid en ervaring 

binnen een DIY en/of bouw gerelateerde omgeving. 

• Ervaring binnen een andere metaalwarenzaak is zeker een pluspunt maar niet noodzakelijk. 

• Met je positieve ingesteldheid en je vlotte interpersoonlijke vaardigheden, weet je bij je 

gesprekspartners het vertrouwen te winnen en duurzame klantenrelaties te onderhouden en 

uit te bouwen voor de klanten die onze winkel bezoeken. 

• Je bent commercieel ingesteld, ervaring in toonbankverkoop is een extra troef. 

• Fysiek werk schrikt je niet af. 

• Je hebt enige kennis van producten voor de sectoren bouw, metaal, hout, elektriciteit, 

sanitair en durft dit ook in het Frans/Engels te verwoorden. 

• Je kan goed samenwerken met collega’s, alsook de nodige zelfstandigheid vertonen 

• Je bent bereid te werken op zaterdag 

 

Ons aanbod 

• Wij bieden een job waarin jezelf je stempel kan en mag drukken.  

• De jobaanbieding betreft een voltijdse betrekking (37,5u/week) 

• De tewerkstellingsplaats is Mechelen 

• Je komt terecht in een stabiele werkomgeving. 

• Het salarispakket omvat een competitief basis salarispakket eventueel aangevuld met extra 

legale voordelen. 

 

Interesse? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar personeel@metaleuven.be 

mailto:personeel@metaleuven.be

