WIE ZOEKEN WIJ?

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST
Heb jij een positieve, flexibele instelling, een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel en een grote dosis zelfstandigheid?
Solliciteer dan nu!
B.V. Leeuwbouw is een technische groothandel werkzaam in de bouw en

industrie en gevestigd in Zwolle. Leeuwbouw is onderdeel van de 0. de
Leeuw groep, een van de oudste en meest stabiele ondernemingen van
Overijssel.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
deze zelfstandige functie ben je (me
et beheer van
irdelijk
leveranciers en klantefl Je zet je actief in om samen met je collega's de afgesproken
doelstellingen van de commerciele afdeling te realiseren. Je voert verkoopgesprekken,
maakt offertes en adviseert / informeert onze klant over onze producten. Je bent betrokken
bij de samenstelling van het assortment en plaatst bestellingen bij leveranciers. De
functie betreft 40 uur en wordt flexibel ingevuld binnen onze openingstijden van
07.00 - 17.30 uur. Een parttime dienstverband behoort tot de mogelijkheden.

WIE BEN JIJ?
Je hebt een MBO werk- en denkniveau
Je bent ambitieus en klantgericht
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; Engels
Je bent vasthoudend, nauwkeurig, betrouwbaar en discreet

WAT VE

Duits is een pre

ACHTEN WE VAN JOU?

Jehebteei
xibele werkinstelling en een sterk vera
ijkheidsgevoel
contactuele eigenschappen en doorzettingsvermogen
Jehebtgo
Je bent stressbestendig en overtuigend
Je beschikt over een goed probleemoplossend vermogen
Je bent resultaatgericht en proactief

LEEUWBOUW
Leeuwbouw heeft als motto
'totaalleverancier voor tijdwinst in
bouw en industrie'. Met een zeer
breed pakket aan ijzerwaren,
gereedschappen, hang- en
sluitwerk, RVS, aluminium en
non - ferro richten wij ons op de
bouw en de industrie.

Wij kunnen snel op specifieke klantwensen inspelen met onze services
zoals het repareren en keuren van
gereedschappen en een zaag- en
foliemachine.

<

-

^ WAT

KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Een prima salaris in overeenstemming met jouw opleiding en ervaring

Uitdagende functie bij een gezonde en groeiende onderneming
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Passende studiemogelijkheden voor de technische groothandel

HOE SOLLICITEER JE ?
Ben je geinteresseerd geraakt in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct !
Stuur je brief en CV naar vacature @ leeuwbouw. nl.

Eerst meer informatie? Bel dan met Remco Mulder of Robert Collet op 038-4210939.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Leeuwbouw maakt deel uit van de
O. de Leeuw Groep die het
predicaat 'Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier ' voert .
Voor meer informatie zie:
www.leeuwbouw.nl.

