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Voor onze opdrachtgever met diverse vestigingen in Nederland en marktleider op het gebied van 
bouwproducten zijn wij op zoek naar een verkoper uit de regio Utrecht. 
 
 

FUNCTIE: Commercieel medewerker bouwproducten (M/V) 
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

• Verkoop van materialen telefonisch of aan de balie.  
• Klanten technische en commerciële adviezen geven 
• Bestellingen aannemen, orders invoeren en controle uitoefenen.  
• Acties verzorgen  
• Administratieve werkzaamheden uitvoeren behorende  bij de verkoop 
• Adviseren van klanten over de toepassing en de levering van de materialen  
• offertes uitwerken 
• Verzamelen en gereedzetten van orders  
• Zorgdragen voor het aanvullen en spiegelen van de voorraad van de shop en haalcentrum. 
• Voorraadbeheer 
• Controleert u  uitgaande haalorders en inkomende leveringen. 

 
  

EISEN: 

• MBO, bij voorkeur MEAO CE 
• Affiniteit met bouwkunde 
• Ervaring met de bouw- c.q. houtwereld 
• In bezit van heftruckcertificaat 
• Productkennis 
• Kennis van administratieve processen 
• Kennis van logistieke processen 
• Automatiseringskennis 
• Kennis van de markt 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

• Vast  
• Fulltime  

 
WERKLOCATIE: 

Utrecht 
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SOLLICITATIEWIJZE: 

Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat. 
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.  
 
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 
interesse naar uit gaat.  
 
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  
in portefeuille hebben.  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


