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

Van Buuren Rijssen, onderdeel 

van de Van Buuren Groep, is 

een technische groothan-

del gespecialiseerd in de 

levering van kwalitatief 

hoogwaardige totaalop-

lossingen 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 200 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.

Wij zijn voor rayon Noord Oost Nederland op zoek naar:

MEDEWERKER VERKOOP BUITENDIENST
DUCO VENTILATIETECHNIEK M/V (38 uur)
Functieomschrijving:
Wij bieden een boeiende baan in een dynamische omgeving waarbij je als 
medewerker verkoop buitendienst verantwoordelijk bent voor:
- werven van nieuwe klanten;
- proactief en frequent onderhouden van de relatie met bestaande klanten;
- adviseren van klanten over producten en keuzemogelijkheden;
- verwerken van bestellingen, project- en prijsaanvraag;
- uitwerken van offertes teneinde deze tot opdracht om te zetten.

Functie-eisen
Wij vragen een enthousiaste collega met:
- opleiding of ervaring met een technische achtergrond;
- MBO/of HBO werk- en denkniveau;
- affiniteit met bouw en installatiebranche;
- bij voorkeur kennis van en ervaring met duurzame oplossingen zoals;
    - Duco ventilatiesystemen;
    - PV installaties;
- oplossings- en resultaatgericht, gemotiveerd en een flexibele instelling;
- communicatief en commercieel vaardig.

Wat bieden wij:
Een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 
een auto van de zaak. 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 medewerker verkoop buitendienst 
DUCO/ventilatietechniek in huis haalt. Wij laten ons graag verrassen!

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie neem dan gerust contact op met 
Wim Versteeg (06 - 51330208) of René Meijer (06-53745544). 

Stuur jouw sollicitatie met motivatie en CV bij voorkeur per email en voor 
20 april 2019 aan wim.versteeg@van-buuren.com.  
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