
                 

0548 - 535353

Almelo • Apeldoorn • Barneveld • Doetinchem • Hengelo • Rijssen • Soesterberg • Wierden • Zwolle

Van Buuren.... meer dan een groothandel
van-buuren.com

De Van Buuren Groep, is 

een technische groothandel 

gespecialiseerd in de levering 

van kwalitatief hoogwaardige 

totaaloplossingen voor de 

bouw-, installatie-, industrie- 

en timmerfabriekenbranche. 

Met onze hoofdvestiging in 

Rijssen en 9 vestigingen in 

het midden en oosten van het 

land, hechten wij al bijna 

100 jaar veel waarde aan 

persoonlijke, goede en 

langdurige relaties met onze 

klanten,  leveranciers en 

medewerkers. 

Onze organisatie kenmerkt 

zich door een platte en 

transparante structuur met 

korte lijnen en een heldere 

communicatie.

Voor onze vestiging Soesterberg zoeken wij een

COMMERCIËLE BINNENDIENST /
BALIEMEDEWERKER M/V
Technische groothandel

Functieomschrijving:
Wij bieden een boeiende baan in een dynamische omgeving waarbij je als 
balie- / magazijnmedewerker verantwoordelijk bent voor:
- inrichten en het up-to-date houden van de vestiging;
- verkopen van de materialen en de administratieve afhandeling daarvan;
- je verwerkt bestellingen, project- en prijsaanvragen;
- je werkt offertes uit teneinde deze tot opdracht om te zetten;
- mede verantwoordelijk voor voorraadbeheer;
- het leggen en onderhouden van contacten met relaties;
- vastleggen van binnenkomende bestellingen;
- het verwerken van in- en uitgaande goederen;
- indien nodig inzetbaar zijn voor meerdere vestigingen.

Functie-eisen
Wij vragen een enthousiaste collega met:
- een technische opleiding op tenminste MBO denk- en werkniveau;
- een klant- en resultaatgerichte instelling;
- enige ervaring en kennis van bouwmaterialen;
- een representatieve uitstraling;
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- een flexibele en collegiale instelling, passend binnen een gestructureerde omgeving;
- een leergierige instelling met de bereidheid om opleidingen te volgen;
- heftruck ervaring en een heftruckcertificaat of bereid dat snel te halen.

Wat bieden wij:
Een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt bij ons alle ruimte om 
door te groeien en jezelf te ontwikkelen. Ben je technisch en commercieel onderlegd en vind 
je het prettig om in een team te werken dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Herken jij je in bovenstaande, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie.  
Naast een CV is de begeleidende motivatie zeker zo belangrijk. Verkoop jezelf en vertel 
waarom Van Buuren met jou de ideale binnendienst / baliemedewerker in huis haalt. 
Wij laten ons graag verrassen!

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie neem dan gerust contact op met 
Rob van Lochem (06 - 22242195). 

Stuur jouw sollicitatie met motivatie en CV bij voorkeur per email en voor 15 september a.s. 
aan wim.egberts@van-buuren.com.  
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