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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, hout- en 

plaatmateriaal, deuren, tegels, en overige aanverwante artikelen. Kwaliteit en service in combinatie met een no-

nonsense mentaliteit zijn onze kernwaarden. Onze doelgroep is de professionele verwerker van bouwmaterialen 

zoals aannemers, onderaannemers, klusbedrijven en de ZZP’er. 
 

Voor onze vestiging in Hardenberg zoeken wij: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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.  
 

Dit breng je mee: 

Je kunt door je technisch en commercieel inzicht meedenken met onze klanten. Je maakt projectmatige calculaties 

en werkt bijbehorende offertes uit. Nadat je deze offertes hebt weten om te zetten in een opdracht, verwerk en 

begeleid je het project van onze klant van begin tot eind. Je bewaakt hierbij de planning van zowel de leveranciers- 

als klantzijde zodat de toelevering probleemloos verloopt. Door je kennis en ervaring herken je mogelijke 

knelpunten en bespreek je deze met klant en leverancier. Je bent de spil in de communicatie tussen beide partijen 

en zorgt voor een goede onderlinge communicatie en coördinatie. Na levering zorg je voor een tijdige en juiste 

facturering, waarbij je eventuele onvoorziene zaken van te voren hebt kortgesloten met de klant.    

  

 Minimaal HBO/MBO4 werk- en denkniveau;  

 Kennis van bouwprocessen. 

 Kennis van bouwmaterialen en bereidheid 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 waarin je dagelijks bezig bent 

met de bouwprojecten van onze klanten. 

 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. 

 

Ben jij geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op of stuur je c.v. met motivatie naar afdeling 

personeelszaken t.a.v. Mariska Sinnige. Msinnige@kuipers-bmh.nl 
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