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Vacature Verkoper Ellio Leuven (IntuEdrive)
(deeltijds/voltijds)

Introductie

IntuEdrive ontwikkelt en bouwt onder de naam Ellio E-bikes en

E-bike technologie voor autogebruikers die een alternatief

zoeken voor hun dagelijkse verplaatsingen. De focus ligt daarbij

op gebruiksgemak, comfort, betrouwbaarheid en veiligheid.

IntuEdrive werd opgericht in januari 2018 door Tomas Keppens

en Jorrit Heidbuchel nadat de twee samen een eerste

prototype van Ellio hadden ontwikkeld. Het bedrijf telt

vandaag 12 mensen.

Om Ellio’s groei in directe verkoop te ondersteunen is het

salesteam op zoek naar een verkoper voor de regio

Leuven/Antwerpen.

Functie en taken

Opvolging van klanten van testritboeking tot aflevering van de fiets

● Klanten ontvangen in de showroom voor testritten

● Klanten correct informeren en adviseren over het gamma van Ellio

● Mails en telefoons beantwoorden met vragen van klanten

● Offertes opstellen voor geïnteresseerde klanten

● Opvolging van leasing process voor klanten die via fietsleasing aankopen

● Facturatie van verkochte Ellio’s, accessoires en diensten

● Aflevering van nieuwe Ellio’s voorbereiden en inplannen

● Klantencontact onderhouden en feedback verzamelen voor ontwikkeling

Demonstraties en beurzen

● Beurzen en demonstraties bemannen

- Stand opbouwen ter plaatse

- UItleg voorzien en testritten aanbieden

- Opvolgen van de leads die voorkomen uit het event via CRM systeem
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Profiel

IntuEdrive zoekt een klantvriendelijke verkoper met interesse of ervaring in E-bikes en speed pedelecs.

Een Ellio verkoper houdt van een klantgerichte en persoonlijke verkooptactiek. Je wint de klant voor je door

vertrouwen te wekken met je technische expertise en vakkennis. Je begrijpt de noden van de klant en gaat

samen op zoek naar de juiste mobiliteitsoplossing.

Competenties

● Goede kennis van E-bikes en speed pedelec

● Voeling met techniek en goed begrip van technische aspecten. (Ellio gebruikt zeer specifieke

technologie die ook correct moet worden uitgelegd)

● Goede communicator met verzorgde taal en goede schrijf- en spreekvaardigheden

● Talenkennis Nederlands, Engels. Frans is een pluspunt

● Goede computervaardigheden (office- en cloudtoepassingen, sheets/excel, mail/calendar)

Persoonlijkheid

● Vlot in omgang met klanten

● Sterke focus op klanttevredenheid en klantervaring

● Goed omgaan met feedback en gedreven om te verbeteren

● Goed voorkomen en een vriendelijke, energieke uitstraling

Ervaring en Opleiding

● Geen specifieke opleiding vereist, maar een technische achtergrond in een pluspunt

● Verkoopervaring in een B2C context is een pluspunt

● Rijbewijs B is noodzakelijk

Praktisch

De werkplek is het Ellio hoofdkwartier in Korbeek-Lo, bij Leuven. Hier zal je klanten ontvangen en van

hieruit zal je ook vertrekken voor testritten op andere locaties, beurzen en demonstraties in heel

Vlaanderen. Het Ellio HQ is op fietsafstand van het station van Leuven en vlot bereikbaar via de E40.

De functie is deeltijds of voltijds. De werkuren zijn flexibel en worden in overleg bepaald met de

regiomanager of salesmanager. Communicatie in het bedrijf gebeurt grotendeels via email / messaging

waardoor soms ook van thuis kan gewerkt worden of buiten de kantooruren.

Werken op zaterdag is een vereiste. Zondag werken is uitzonderlijk, maar kan omwille van een beurs of

evenement wel nodig zijn.

Loonvoorwaarden zijn bespreekbaar afhankelijk van ervaring en profiel. Je geeft bij je sollicitatie best al je

loonsverwachtingen mee.

Je komt na een inloopperiode in dienst via een van contract van onbepaalde duur.

Werken op zelfstandige basis kan zeker besproken worden.
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Werken bij IntuEdrive

IntuEdrive is een jonge en dynamische start-up in de unieke context van een hardware

consumentenproduct. Deze context vereist een hoge mate van professionalisme en

verantwoordelijkheidsbesef maar betekent ook een heel tastbare job die veel voldoening geeft.

Van elke werknemer wordt een hoge zelfstandigheid verwacht die ook resulteert in een grote vrijheid om

de eigen agenda te bepalen. Het oprichtersduo is heel betrokken bij het team en zeer open in de

communicatie.

Start je vandaag bij IntuEdrive, dan kan je genieten van een breed takenpakket dat continu in evolutie is

terwijl je het bedrijf mede door jouw werk ziet groeien. Je krijgt de kans om te leren en te experimenteren

in samenwerking met experten zowel in als buiten het bedrijf.

Contactpersoon

Interesse? Stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar:

Klaas Decroos

Bike Sales Manager Ellio

klaas.decroos@intuedrive.com
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