
Functi eomschrijving:

Er is geen specifi eke ervaring nodig. Bij ons werken mensen die uit heel verschillende sectoren 
komen. Een vlot mondje Nederlands praten is voor ons voldoende om in aanmerking te komen. De 
rest leren wij je graag intern aan. Adrem Intermediagroep is een uitgeverij met kantoren in Turn-
hout, Antwerpen, Mechelen, Lommel, Eindhoven en Breda. We realiseren jaarlijks meer dan 1000 
uitgaven in verschillende sectoren: sport, cultuur, overheid, onderwijs, bouw, evenementen, … . 
Voor ons team in Turnhout zijn wij op zoek naar een telefonisch adverten� everkoper m/v voor het 
verkopen van publiciteit in onze kranten, magazines, menuboeken, beeldschermen, … .

Enkele voorbeelden: Lilse Bergen, Sint-Jozefcollege, Dwars door Turnhout, Zilvermeer, Antwerp 
Giants, Golf Brasschaat, Superpres� ge Hoogstraten, Plopsaland, ... Neem gerust een kijkje op onze 
website www.adrem.be.
Je werkt volledig intern in een enthousiast team, enkel overdag, dus geen avond- of weekendwerk. 
Verder profi teer je van een vast loon met een aantrekkelijk bonussysteem.

Indien je geïnteresseerd bent, bezorg ons je CV en mo� va� ebrief en wij maken een afspraak. 
Waag je kans, bij ons kan het snel gaan …

Tot binnenkort!

www.adrem.be
Profi el:

Het belangrijkste voor deze func� e is dat je verbaal sterk bent. Je bent een vlo� e prater, kan 
mensen overtuigen en dur�  asser� ef uit de hoek komen. Je hebt een commerciele ingesteldheid.

Je spreekt natuurlijk perfect Nederlands en komt op die manier professioneel over aan de telefoon. 
Andere talen zijn van geen belang.

Opleidingsniveau, achtergrond of ervaring is van ondergeschikt belang aan je verbale sterkte en 
mo� va� e. Je bent ook volhardend en laat je niet gauw afschrikken.

Jobgerelateerde competenti es:

Met de klant onderhandelen over de voorwaarden van de verkoopovereenkomst
Telefonische oproepen ontvangen
Klanten informeren (opvolging van de bestelling, informa� e, ...)

Wij bieden je:
Je werkt enkel op regelma� ge uren: van 8u00 - 16u45, er komt geen zaterdagwerk bij kijken - 

Vast (bedienden)contract in een groeiende en dynamische Vlaamse onderneming -
Goed salaris met bonusregeling - 

Je komt terecht in moderne en comfortabele kantoren -
Degelijke interne opleiding -

Indien je uitblinkt in deze func� e, liggen er binnen de groep carrièremogelijkheden voor jou -
Lee� ijd speelt geen rol -

Ervaring is niet nodig -

TELEFONISCHE ADVERTENTIEVERKOPER

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Mail dan zeker je CV naar personeelturnhout@adrem.be.


