VACATURE
De Van Buuren Groep,

Voor onze Bouwmarkt in Wierden zoeken wij een

is een technische groot-

WINKELMEDEWERKER M/V (38 uur)

handel gespecialiseerd in
de levering van kwalitatief

Functie-inhoud:

hoogwaardige totaalop-

- In de functie van winkelmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor de dagelijkse

lossingen voor de bouw-,

werkzaamheden en een representatieve presentatie.
- Je bent contactpersoon voor onze klanten.

installatie-, industrie- en

- Je geeft op een professionele manier adviezen betreffende ons ruime assortiment.

timmerfabriekenbranche.

- Je handelt vragen en klachten van klanten en voor leveranciers op een correcte manier af.
- Daarbij verwerk je op een correcte manier alle administratieve mutaties in ons ERP systeem.

Met onze hoofdvestiging in

- Dit alles met als doel een zo goed mogelijk resultaat en tevredenheid van de klant.

Rijssen en 9 vestigingen in
het midden en oosten van

Functie-eisen

het land, hechten wij al bijna

- Voorop staat dat de klant voor jou altijd op de eerste plaats komt en dat je een commerciële en
servicegerichte instelling hebt.

200 jaar veel waarde aan

- Je ziet kansen en bent erop gericht daar het maximale uit te halen.

persoonlijke, goede en

- Je bent zelfverzekerd, flexibel en werkt graag in teamverband.
- Samen met je collega’s wil je het beste resultaat behalen.

langdurige relaties met onze

- Daarnaast kan een beroep op je worden gedaan om bij te springen in een andere vestiging.

klanten, leveranciers en
medewerkers.

Opleidingsniveau

Onze organisatie kenmerkt

- Opleiding op ten minste MBO-niveau detail, bij voorkeur in een technische richting.
- Ervaring in de doe-het-zelf branche of bouw is een pré.

zich door een platte en
transparante structuur met

Als je meer informatie wilt over deze baan neem dan contact op met Erik Bruens

korte lijnen en een heldere

telefoonnummer 0610588820.

communicatie.

Stuur jouw sollicitatie met motivatie en cv bij voorkeur per mail en voor 22 maart 2019
aan wim.egberts@van-buuren.com.

0548 - 535353

van-buuren.com

Van Buuren.... meer dan een groothandel
Almelo

•

Apeldoorn

•

Barneveld

•

Doetinchem

•

Hengelo

•

Rijssen

•

Soesterberg

•

Wierden

•

Zwolle

