Schuurman groothandel in elektrotechniek heeft vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Breda,
Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Naast onze activiteiten als
elektrotechnische groothandel bieden wij als Solution Provider diverse fabricaten bij elkaar in product
en markt combinaties en bieden zo innovatieve oplossingen voor de Energiesector, Industrie, Utiliteit,
Machinebouw en Marine & Offshore. Een van de belangrijkste taken van onze organisatie is het
zorgen voor een juiste advisering en een optimale leveringsprestatie. Om dit te behalen werken wij
met een team van gemotiveerde medewerkers die er dagelijks voor zorgt dat de klant naar
tevredenheid wordt geholpen.
Voor onze vestiging in Roermond zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Commercieel medewerker buitendienst
Als fulltime commercieel medewerker buitendienst ben je op commercieel gebied het aanspreekpunt
voor onze afnemers. Je adviseert en informeert over productspecificaties, prijzen, kwaliteitseisen,
toepassingsmogelijkheden en levertijden. Je bezoekt potentiele klanten en overtuigt hen op een
inspirerende manier. Verder stel je op klantniveau het budget, rayonplan en het accountplan op. Ook
signaleer je productontwikkelingen in de markt. De commercieel medewerker buitendienst
rapporteert rechtstreeks aan de regiomanager.
De Schuurman Groep biedt een mooie functie bij een sterk groeiende organisatie. Een rol waarin je
mee kan bouwen aan de toekomst van een ambitieuze technische groothandel. De kans te werken bij
een solide familiebedrijf met korte communicatielijnen en een pragmatische, hands-on cultuur met
ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde commerciële of technische MBO opleiding
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
Goede commerciële vaardigheden
Kennis van elektrotechniek
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je bent sociaal, communicatief vaardig en kunt goed luisteren naar een klant
Je bent in staat om kennis over te dragen aan klanten
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Je bent een teamplayer, maar kunt ook zelfstandig werken
Interesse in alle aspecten van de onderneming

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Technische
Groothandel
Een prettige werksfeer in een informele organisatie met 144 medewerk(st)ers
Een aanstelling met uitzicht op een vast contract
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen
Werken met en in een prettig team van specialisten waarbij jouw inbreng belangrijk is

Reageren
Mocht je naar aanleiding van deze vacature willen reageren dan verzoeken wij je de schriftelijke
sollicitatie voorzien van CV te richten aan:
Schuurman Groep, t.a.v. Jos Kroon,
Fluorietweg 29 - 1812 RR Alkmaar
of per e-mail naar: hrm@schuurman.nl onder vermelding van “ Vacature commercieel medewerker
buitendienst”
Wens je vooraf nadere informatie?
Dan kun je contact opnemen met de Jos Kroon (commercieel directeur)
Telefoonnummer 072-5412300 / 06-50255470.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

