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Voor onze opdrachtgever, een organisatie in de bouwbranche verspreid over Nederland met meer dan 30 
vestigingen zijn wij voor de regio Zuid Holland op zoek. 
 
 
FUNCTIE: Verkoopspecialist bouwbranche (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

• verkopen en adviseren van bouw materialen (hout en plaatmaterialen  

• offertes uitbrengen 

• advies uitbrengen over de toepassing en de levering van de materialen 

• offertes uitbrengen 

• Ondersteunen van Accountmanagers, Teamleiders en Acquisiteurs. 

• Beheren klantenbestand  

• bestellingen aannemen, orders invoeren, controleren afleveringen. 

• offertes nabellen 

• claims en klachten oplossen 

• transport regelen naar klant 

• administratieve werkzaamheden verzorgen  

 
 
EISEN: 

• MBO, bij voorkeur MEAO CE. 

• Kennis van bouwkunde 

• Ervaring met de bouw- c.q. houtwereld. 

• Productkennis 

• In bezit van heftruckcertificaat 

• Kennis van administratieve processen 

• Kennis van logistieke processen 

• Automatiseringskennis 

• Kennis van de markt 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

• Vast  
• Fulltime  

 

WERKLOCATIE: 

 
Regio Den Haag 
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SOLLICITATIEWIJZE: 

Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
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. 
 
 
 
 
 
 


