
DENEKAMP 

0541 - 351 396 

EMMEN 

0591 - 676 909 

HARDENBERG 

0523 - 280 390 

VEENDAM 

0598 - 612 375 

ZWOLLE 

038 - 2031040 

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. 
 
Voor onze vestigingen in Emmen en Denekamp 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkopen is een vak apart en is niet voor iedereen weggelegd. Verkopen gaat verder dan alleen het 
noteren en verwerken van orders. Onze verkopers zijn bezig met het échte verkopen. Dit betekent dat je 
op eigen initiatief contact opneemt met klanten over offertes, controleert of een levering naar 
tevredenheid is verlopen en erachter komt wat je nog meer voor de klant kunt betekenen. 
 
Wie zoeken we? 
Mensen die zich willen ontwikkelen tot echte verkopers die met de klant meedenken. Mensen die initiatief 
tonen en weten waar ze het over hebben. Je bent bereid over bouwmaterialen te leren. Je bent goed in 
communiceren en bent bereid klanten te bezoeken om actief aanvragen binnen te halen. 
 
Functie-eisen:       Iets voor jou? 

 

 Ervaring met het opstellen en calculeren van 
offertes. 

 Kennis van bouwmaterialen en markt. 

 Een commerciële instelling is vereist. 

 Opleiding MBO of HBO bouwkunde of 
soortgelijk succesvol afgerond. 

 Communicatief sterk. 

 Ervaring met automatiseringssystemen zoals 
Word, Excel en bij voorkeur Autocad. 

 Professionele en klantgericht instelling. 

 Resultaatgericht, cijfermatig sterk en 
teamspeler. 

 Ca. 1 keer per maand op zaterdag ochtend 
beschikbaar. 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit. 
 

 
Wij bieden jou een afwisselende en uitdagende 
baan in een informele sfeer. 
 
Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie, 
stuur ons dan binnen 10 dagen jouw 
sollicitatiebrief met cv  naar: 
 
 
 
Kuipers Bouwmaterialen en Steenhandel 
T.a.v. Mevr. M. Sinnige 
Postbus 290, 7770 AG Hardenberg 
Email: msinnige@kuipers-bmh.nl 
 
 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen  
met dhr. R.A. Kuiper, 0523-280390.  
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 
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