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, hout- en
plaatmateriaal, deuren, tegels, en overige aanverwante artikelen. Kwaliteit en service in combinatie met een nononsense mentaliteit zijn onze kernwaarden. Onze doelgroep is de professionele verwerker van bouwmaterialen
zoals aannemers, onderaannemers, klusbedrijven en de ZZP’er.
Voor onze vestiging in Veendam zoeken wij:

Fulltime

Commercieel Medewerker
Binnen- en buitendienst
Verkopen is een vak apart en is niet voor iedereen weggelegd. Het hedendaagse verkopen is niet alleen meer het
in- en verkopen van producten, maar vooral ook het leveren van toegevoegde waarde op basis van 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.
Dit breng je mee:
Je kunt door je technisch en commercieel inzicht meedenken met onze klanten. Je ziet het als uitdaging om voor
de klant met de beste oplossing te komen. Je neemt initiatief en weet waarover je het hebt. Het woord ‘nee’ ken je
niet en je weet, ondanks de hectiek op de verkoopafdeling, overzicht te bewaren en je werkzaamheden juist te
plannen. Daarnaast bezoek je de klant met regelmaat om de relatie te versterken of om de order af te ronden.
Ook het benaderen van potentiële klanten behoort tot je taken.
Verder verwachten wij:
 MBO 4/HBO werk- en denkniveau.
 Minimaal 3 jaar werkervaring in de bouwbranche.
 Kennis van bouwmaterialen en je bent bereid om jouw kennis op dit gebied te vergroten.
 Je bent ambitieus, commercieel, oplossingsgericht en beschikt over sterke communicatieve- en
onderhandelingsvaardigheden.
 Je bent een teamspeler.
Wat bieden wij:
 Je komt te werken in een leuke, informele sfeer met enthousiaste collega’s.
 Wij bieden jou grote afwisseling en uitdaging in een zeer zelfstandige baan.
 Mogelijkheden om je te ontwikkelen d.m.v. opleidingen via HIBIN Opleidingen.
 Bezoeken van je eigen zakelijke relaties.
 Marktconform salaris (aangesloten bij de HIBIN) en een goede pensioenregeling (HIBIN pensioenfonds).
 25 vakantie- en 12-atv dagen.
Ben jij geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op via 0523 – 280 390 of stuur je c.v. met motivatie
naar afdeling personeelszaken t.a.v. Mariska Sinnige. : hrm@kuipers-bmh.nl
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