
Hongerig naar een 
nieuwe uitdaging?

Dupont is al meer dan 35 jaar het paradijs voor voedingsprofessionals, hobbykoks, foodies en grillmasters. Hip 
en trendy keukengerei, of liever de klassieke degelijkheid: bij Dupont vind je het allemaal: van potten en pannen tot 
presentatiemateriaal, servies, keukentoestellen en barbecues: de mooiste merken en het ruimste aanbod. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven winkel- & showroomverantwoordelijke (M/V)!  

“Durf jij het voortouw nemen? Heb je leidinggevende skills? Zit adviseren en verkopen met de glimlach in jouw DNA? Ben je 
communicatief, commercieel en vriendelijk? Lees dan snel verder! “

Als meewerkende & leidinggevende winkelverantwoordelijke stuur je een team van 5 collega’s aan. 
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn de volgende: 

Functieomschrijving

Pluim 5 · 8550 Zwevegem · 056 203 209
info@dupont.be · dupont.be

Je staat in voor de winkelverkoop PRO (B2B) en FOODIE (B2C). Als adviseur peil je naar de behoeften van de 
klant en stel je het ideale product of assortiment voor. 
Je zorgt voor een snelle en professionele opvolging van de verkoop (zowel op het vlak van administratie, 
bestellingen en dienst-na-verkoop)
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de showroom op elk moment op orde staat (netheid, aanvullen van 
rekken, correcte prijsaanduiding, aantrekkelijke uitstalling en decoratie).
Je werkt mee aan evenementen zoals beurzen, opendeurdagen en promotionele acties. Je denkt proactief 
mee en neemt initiatief.
Samen met de personeelsverantwoordelijke maak je de weekplanning op 
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Een voltijdse functie met een gevarieerd takenpakket en een marktconform salaris, aangevuld met extrale-
gale voordelen zoals maaltijd– en ecocheques 
Werkzekerheid in een gezond, groeiend familiebedrijf, één van de referenties in de sector 
Je komt terecht in een moderne (nieuwbouw in 2019), familiale KMO, waar een typische cultuur van 
geven en nemen heerst: respect, collegialiteit, professionalisme en een open blik, dat zijn de drijfveren van 
dit dynamische, hechte team.
Aangename werksfeer, fijne collega’s

Aanbod

Heb je er zin in?

Vacature Winkel- & Showroomverantwoordelijke (M/V) 

Stuur snel jouw CV en motivatiebrief 

  Per e-mail naar  administratie@dupont.be t.a.v. Ellen Devriendt (HR)
  Per post naar Dupont NV · t.a.v. Ellen Devriendt (HR) · Pluim 5 · 8550 Zwevegem 

Profiel

Je denkt steeds klant– en resultaatgericht. Klantentevredenheid is hierbij prioriteit
Je durft het voortouw nemen, hebt leidinggevende skills, bent collegiaal en enthousiast
Je bent een commercieel talent, spontaan, stressbestendig en blijft in elke situatie behulpzaam en vriendelijk
Je hebt een verzorgd voorkomen  
Je beschikt over een goede kennis Nederlands/Frans 
Je bent bereid om twee zaterdagen per maand te werken
Je hebt een technisch inzicht. Een barbecue in elkaar zetten? Eens geleerd, geen probleem!
Je hoeft geen foodie te zijn, al is dat wel een pluspunt  


