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Vacature 20022 

 

Verkoopmedewerker Binnendienst  

 
Professionele Verfgroothandel  

Locatie: Regio Den Haag/Rotterdam    

Dienstverband: Fulltime 

 

Functie 

Met veel enthousiasme en een klantgerichte instelling sta je dagelijks in contact met klanten! Je denkt mee met 

klanten, geeft advies en je werkt aan de lange termijn relatie. Je werkt in een informele omgeving bij een 

organisatie die volop in ontwikkeling en groei is. Om deze groei verder te verwezenlijken zijn wij nu op zoek naar 

een nieuwe collega voor op de Verkoop Binnendienst!   

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is een vrije verfgroothandel gericht op de professionele schilder. Ze hebben negen vestigingen 

in de regio van Zuid – West Nederland. Als totaalleverancier bieden ze de professionele schilders altijd de juiste 

begeleiding en oplossing.  Persoonlijk contact, klanttevredenheid en een onafhankelijk advies staan hoog in het 

vaandel. Het is een organisatie met ruim 70 enthousiaste medewerkers en om de groeiambities te verwezenlijken 

zijn wij nu op zoek naar een nieuwe collega!  

 

Wat ga je doen? 

• Klanten adviseren en verkopen vanuit de vestiging. 

• Afstemmen en samenwerken met de buitendienst.  

• Maken van offertes en de opvolging daarvan.  

• Klaarzetten van bezorgorders. 

• Maken van bestellingen op de kleurmengmachines. 

• Zorgen voor juiste voorraadcontrole en bestellen van artikelen bij het hoofdkantoor en bij de leveranciers. 

 

Waar moet jij aan voldoen? 

• Mbo werk- en denkniveau. 

• Circa 2 tot 5 jaar ervaring in een commerciële functie, bij voorkeur bij een groothandel.  

• Affiniteit met de schilders- of bouwbranche. 

• Hands-on mentaliteit, goed kunnen inleven en aansluiting vinden bij klanten die de armen uit de mouwen 
steken. 

• Flexibel instelling en een proactieve houding.   

• Communicatief, klant- en servicegericht.  

 

Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende baan in een dynamische, commerciële organisatie. 

• Prima salaris. 

• Productkennis en vaardigheden vergroten d.m.v. trainingen en cursussen.  
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Hoe is de bedrijfscultuur? 

Als Verkoopmedewerker Binnendienst werk je in een groeiende en resultaatgerichte organisatie. Samenwerken en 

plezier in het werk is belangrijk: collega’s staan voor elkaar klaar, helpen waar nodig en leren van elkaar. Dit alles 

om de klanten te voorzien van een goede service en te bouwen aan een langdurige relatie.   

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl  

06 156 318 04 
 

https://www.why-search.nl/contact
mailto:h.westerduin@why-search.nl

