Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
Ondernemerscentrum “Canaalstaete”
Kanaalweg 33
2903 LR – CAPELLE A/D IJSSEL
Tel.: 010 – 413 8 444
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl
website : www.wwns-wijnkamp.nl

Heb jij ruime ervaring in de sales als commercieel binnendienstman in een adviserende rol? Vind jij het
leuk om je eigen input te geven? Ben je gewend klanten te adviseren met bouwmaterialen? Dan ben jij
de Commercieel medewerker binnendienst waar wij naar op zoek zijn.
Voor onze opdrachtgever, een professionele organisatie met een groot aantal vestigingen in Nederland
binnen de bouwbranche zijn wij op zoek naar een:
FUNCTIE:

Commercieel adviseur binnendienst Bouwproducten

(M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING:








Je geeft op professionele wijze relaties advies op het gebied van hang- sluitwerk,
ijzerwaren en overige bouwmaterialen
Je behandelt offerteaanvragen die via de buitendienst aangevraagd zijn.
Begeleiden van leveringen
Zelfstandig klanten benaderen
Relatiebeheer
Ondersteunen buitendienst
Je zorgt dat jouw productkennis optimaal blijft door de ontwikkelingen nauwlettend te volgen

EISEN:
 Aantoonbaar minimaal MBO werk- en denkniveau
 In het bezit van een commerciële opleiding of ervaring in een soortgelijke functie
 Ruime en brede kennis van bouwmarktmaterialen zoals ijzerwaren, hang-, sluitwerk
 Woonachtig in de regio Haarlem/Amsterdam/Beverwijk
 Bereidheid tot het volgen van cursussen
 Ervaring met Microsoft Office en kennis van ERP
 Teamgeest
ARBEIDSOVEREENKOMST:
 Vast
 Fulltime
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
WERKLOCATIE:
Regio Haarlem/Beverwijk/Amsterdam
SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl

Vergunning CBA/A 99.0238 Kamer van Koophandel Rotterdam 24296312
Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 296312
BTW nr: NL 8101.57.615.B.01
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