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WIE ZIJN WIJ? 
SimplAire is gespecialiseerd in de verkoop, de installaties en het onderhoud van Air Conditioning systemen 
voor zowel de commerciële als de residentiële markt en is dealer van o.a. de merken Toshiba, Carrier, Ciac, 
Danfoss en SIEMENS. 
Werken bij SimplAire betekent werken in een snel groeiende internationaal georiënteerde onderneming 
met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze 
klanten. 

WIE DOE JIJ? 
• Je zorgt ervoor dat de showroom er tip-top en aantrekkelijk uitziet; 
• Je presenteert de artikelen zo aantrekkelijk mogelijk; 
• Je stelt de behoeftes van klanten vast, beantwoordt vragen over onze producten en diensten en 

adviseert  de juiste oplossingen; 
• Je blijft up-to-date over alle producten en producteigenschappen; 
• Uiteindelijk is het doel om een excellente klantsatisfactie niveau te bereiken, terwijl de gestelde 

sales targets behaald worden. 

 
PROFIEL 
• Je hebt aantoonbare ervaring met verkopen, bijvoorkeur in de techniek; 
• Je hebt een commerciële en enthousiaste instelling; 
• Je weet handig in te spelen op verschillende (verkoop) situaties; 
• Je bent communicatief sterk en beschik over een goede beheersing van MS Office; 
• Jij beschikt over goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal, zowel in woord als 

geschrift. Spaans en Papiamento zijn een Pre.  

 
WAT BIEDEN WE JE? 
o Werken binnen een groeiend bedrijf met gemotiveerde collega’s; 
o Een technische job bij een marktleider in de HVAC branche;  
o Een goed salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
HERKEN JE JEZELF IN BOVENSTAANDE FUNCTIE? 
Alleen indien je voldoet aan het bovenstaande, de juiste persoonlijkheid bezit om te passen in onze bedrijfscultuur en 
deze mogelijkheid uiterst serieus beschouwt, kan je jouw CV met motivatiebrief sturen naar: 
servicedesk@simplaire.nl 
 
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Ben jij een echte verkoopfanaat en kan jij zorgen voor een fantastische customer experience? Ben jij die 
klantgerichte en resultaatgerichte persoon die het beste tot zijn recht komt in een creatieve Retail 
omgeving? Dan wil SimplAire jou! Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een 
 

Sales Associate 
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