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Kuipers Bouwmaterialen en Steenhandel, is met vijf vestigingen een begrip in Noord-Oost Nederland. Wij 

zijn een zelfstandige handelaar op het gebied van ruwbouwmaterialen, betonwaren, gevelstenen, 

dakpannen maar ook hout- en plaatmateriaal, deuren, tegels, en overige aanverwante artikelen. Kwaliteit 

en service in combinatie met een no-nonsense mentaliteit zijn onze kernwaarden.  

Onze doelgroepen zijn voornamelijk aannemers, onderaannemers, klusbedrijven maar ook particulieren. 

 

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij voor onze  

vestiging in Veendam op zoek naar een enthousiaste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkopen is een vak apart en is niet voor iedereen weggelegd. Het hedendaagse verkopen is niet meer 

het in- en verkopen van producten, maar ook het leveren van toegevoegde waarde op basis van 

algemene kennis over het toepassen en verwerken van de bouwmaterialen. Het adviseren en het kunnen 

meedenken met de klant is in het verkoopproces van groot belang. Je start als assistent 

verkoopmedewerker binnendienst met volop doorgroeimogelijkheden tot senior verkoper. 

 

Wie zoeken wij? 

Mensen die zich willen ontwikkelen tot echte verkopers met een goed technisch inzicht en die 

meedenken met de klant. Mensen met initiatief, die weten waar ze het over hebben. Je bent bereid 

zoveel mogelijk van hout en andere bouwmaterialen te leren en je kennis toe te passen.  

    

Functie eisen: 
 

 Starter of schoolverlater. 

 MTS / HTS Bouwkunde e/o inzicht in 

bouwtekeningen met basiskennis 

bouwmaterialen. 

 Een commerciële instelling is vereist. 

 Professionele en klantgerichte instelling. 

 Resultaatgericht en accuraat. 

 Rekenkundig sterk. 

 Teamspeler. 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit. 

 
 

Heb je lef en een goed incasseringsvermogen? 

Ben je flexibel en ambitieus? Dan ben je bij ons op 

de juiste plek! Wij bieden jou een afwisselende en 

uitdagende baan in een informele sfeer.   

 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie of heb je 

vragen, neem dan contact op of stuur je c.v. met 

motivatie naar personeelszaken: 

 
Kuipers Bouwmaterialen Veendam 
t.a.v. Mariska Sinnige  
Postbus 290 
7770 AG Hardenberg 
E: msinnige@kuipers-bmh.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Junior verkoopmedewerker 
binnendienst bouwmaterialen 

Fulltime 
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