
 

Commercieel medewerker 

 

Fulltime   
 
 
 
 
  
 
 
Dit wordt je baan: 

• Als commercieel medewerker heb je de verantwoordelijkheid om de klanten de juiste 
technische ondersteuning te bieden, te adviseren en tot een commerciële invulling te komen. 

• Je bent sterk in het onderhouden van contacten om tot een commerciële afronding te komen. 

• Je werkt zelfstandig en krijgt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen. 

• Je handelt offertes, orderbevestigingen en in- & verkooporders zelfstandig af. 

• Je zoekt makkelijk de samenwerking op en maakt hierbij gebruik van je netwerk om tot de 
beste oplossing te komen. 

• Je maakt het verschil door je ondernemend op te stellen en de vraagstukken eigen te maken 
met een commerciële-, klantgerichte en creatieve instelling.  

• Door de korte lijnen binnen ons familiebedrijf, worden beslissingen snel genomen. 
 
Wij bieden: 

• Een goed salaris dat meegroeit met jouw ontwikkeling. 

• Een zeer gevarieerde en zelfstandige baan. 

• Fijne collega’s die in een professionele omgeving zorgen voor een goede werksfeer. 

• Aandacht voor jouw groei, met professionele opleidingen via de HIBIN academie en 
doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. 

• 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen. 

• Goede arbeidsvoorwaarden conform HIBIN CAO, www.hibin.nl. 

• Eindejaarsgeschenk, leuke PV uitjes, winterse kerstborrel en zomerse BBQ. 

• Familiebedrijf met groeiambitie.  Nieuwsgierig? Ga naar www.kuipers-bmh.nl. 
 
Dit breng jij mee: 

• Een afgeronde mbo of hbo opleiding richting  Bouwkunde of Commerciële Economie. 

• Woonachtig in omgeving: Denekamp, Emmen, Hardenberg, Veendam, Wolvega of Zwolle. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als commercieel medewerker bij een handelsbedrijf vanuit de 
bouwmaterialen-, ijzerwaren-, hout-, bestratingsbranche of bouw gerelateerde industrie of 
werkervaring als werkvoorbereider bij een bouwbedrijf. 

 
Heb jij hart voor de bouw? 
Dan zijn wij nieuwsgierig naar jou!  
Stuur ons jou motivatiebrief met CV naar: hrm@kuipers-bmh.nl 
Voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met  
mevrouw M.G. Sinnige, telefoonnummer 0523-280390.  
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