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Functie: Inside Sales Adviseur   
Organisatie: The ROMO Group 
Locatie: Houten 

Jouw perspectief 
The ROMO Group staat bekend om zijn hoogwaardige stoffen en wandbekleding van 
hedendaagse(hippe) en eigentijdse ontwerpen. Wij zijn een internationaal en empathisch 
familiebedrijf gerund sinds 1902. Toepassingen vinden plaats voor zowel de residentiele als project 
markt. Er zijn momenteel 6 brands binnen de groep met hun eigen unieke stijl. 
www.theromogroup.com 

Met deze nieuwe functie ben jij het aanspreekpunt voor alle product en collectie gerelateerde 
vragen voor het klantenbestand wat van binnenuit bediend wordt. Jij zet nieuwe collecties uit bij de 
juiste klanten, helpt waar nodig met hun projecten en andere vragen. Hierin weet jij als professional 
hoe je het gesprek aan moet gaan om samen met een klant te groeien maar durft ook het gesprek 
aan te gaan als groei uitblijft. Je voert je taken uit vanuit ons kantoor en showroom in Houten en 
werkt daardoor veel telefonisch en online. Jij bent aanspreekpunt in onze showroom voor eigen 
klanten maar ook als een andere adviseur niet aanwezig kan zijn. 

Naast je sales taken ondersteun je onze binnendienst in de serviceverlening, orderverwerking en 
andere taken. We werken met een klein team en er liggen voldoende uitdagingen. Hiervoor kijken 
we graag samen met je wat past en wat jij leuk zou vinden. Denk in mogelijkheden als facilitair, 
service, project- en offertes, etc. 

We zoeken iemand met enkele jaren werkervaring in de interieurbranche. Je schakelt makkelijk, 
pakt snel dingen op en weet goed hoe je digitaal kunt werken. Je bent sociaal, begrijpt op en top 
wat serviceverlening inhoud en durft ook een kritisch gesprek aan te gaan. Je bent minimaal 32 uur 
in de week beschikbaar en woonachtig in de omgeving van Utrecht. 

Tot je takenpakket behoren onder andere
- Monitoren en helpen van eigen klantenbestand vanuit kantoor. 
- Uitzetten van nieuwe collecties bij jouw klantenbestand via telefoon of mail.
- Helpen van klanten op afspraak in onze showroom. 
- Klant-activiteiten op socials (insta, LinkedIn) (op)volgen 
- Ondersteuning binnendienst: opvolgen van telefoon, mail en bestellingen.  
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Functie eisen
- Enkele jaren werkervaring in de interieurbranche.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, met zakelijk Engels, in woord en geschrift.
- HBO werk en denkniveau.
- Dienstverlenende instelling en accuraat.
- Je weet van aanpakken en bent in staat snel te schakelen tussen verschillende 

werkzaamheden.
- Ervaring in sales is een must
- Vaste werkdagen 
- Uitstekende kennis outlook, teams, office. 

Ons aanbod
Wij bieden je enthousiasme, creativiteit, stabiliteit, teamspirit en uitstekende arbeidsvoorwaarden 
in een internationale werkomgeving in een groeiende organisatie.

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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