BEN JIJ OP ZOEK N A A R EEN
COMMERCIELE UITDAGING?
De Boer Staal is een
gerenommeerde
groothandel in plaatstaal
en (Holland profielen). Alle
standaardafmetingen en
kwaliteiten zijn op voorraad

Voor onze verkoop binnendienst zoeken wij een fulltime

commercieel medewerker

en direct leverbaar.

die geboren is als verkoper.

De Boer Staal en zusterbedrijf

Je taken en verantwoordelijkheden:

De Boer Snijbedrijf zijn
gevestigd op hetzelfde
bedrijfsterrein in Uitgeest.
Beide bedrijven werken
nauw samen en hebben alles
onder één dak: een ruime
hoeveelheid plaatstaal en
profielen, specialistische snijen vormcapaciteiten én het
stralen en coaten van staal.
Hierdoor kan De Boer
Staal tevens complete
scheepsbouwpakketten
aanbieden die bestaan uit
gesneden, gemarkeerde
en vervormde stukken
staal, voorzien van een
tweecomponent shopprimer
zodat de klant volledig wordt
ontzorgd. Bij De Boer Staal
en De Boer Snijbedrijf werken
circa 45 medewerkers.
De Boer Staal en De Boer
Snijbedrijf maken deel
uit van de business unit
staal- en staalbewerking

•
•
•
•
•
•

onderhouden van contacten met en adviseren van klanten en relaties
onderhouden van contacten met de verkoop buitendienst en interne afdelingen
verwerken, calculeren en uitbrengen van offertes
accepteren, beoordelen, verwerken en beheren van orders
afhandelen van binnenkomende telefoontjes en telefonische acquisitie
mede verantwoordelijk voor de verkoop in de binnendienst

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afgeronde commerciële opleiding op minimaal MBO niveau 4
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
goede onderhandelaar
analytisch vermogen en in staat prioriteiten te stellen
gedreven en resultaatgericht
kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
servicegerichte en praktische instelling
goede kennis van MS Office
kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
woont bij voorkeur in de omgeving van Uitgeest

Wij bieden je:

• een uitdagende en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatieven
• een zelfstandige functie bij een bedrijf dat gekenmerkt wordt door een ongedwongen sfeer en korte
communicatielijnen
• een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden: CAO Metaal & Techniek, 25 vakantiedagen en 13 ADVdagen per jaar bij fulltime dienstverband, studiekostenregeling, winstdelingsregeling
• ruimte voor ontwikkeling en toekomstige ambities, bijvoorbeeld door het kunnen volgen van gerichte
opleidingen
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

van ROTO. De andere
kernactiviteiten van ROTO zijn
ondergebracht in de business
units: roostertechnologie,
oppervlaktebehandeling en
strekmetaal.

Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Jack Vet, via 0251 362217 of bezoek onze website www.deboerstaal.nl

Ben jij op zoek naar een commerciële uitdaging en past deze baan bij jou?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar j.vet@deboerstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

