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Vacature 19013 

 

Verkoop binnendienst medewerker 

 
Professionele Verfgroothandel  

Locatie: Geheel Nederland  

Dienstverband: Fulltime 

 

Functie 

Ben jij een klantgerichte en enthousiaste verkoop binnendienst medewerker? Heb je talent voor verkoop en het 

up-en-running houden van een vestiging? Ben je daarnaast breed inzetbaar, ondernemend, meedenkend en 

proactief? Dan ben jij misschien wel degene die wij zoeken! We zijn op zoek naar enthousiaste verkoop 

medewerkers binnendienst voor diverse opdrachtgevers voor professionele verfgroothandels.  

 

Organisatie 

WHY Search is inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare leverancier voor diverse verfgroothandels gericht op de 

professionele schilder.  

 

Wat ga je doen? 

• Klanten adviseren en verkopen vanuit de vestiging. 

• Klaarzetten van bezorgorders. 

• Maken van bestellingen op de kleurmengmachines. 

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

• Ordelijk en schoonhouden van de vestiging. 

• Afhandelen van verkopen aan de kassa en het beheren van de kassa. 

• Vakken aanvullen en zorgen voor de juiste presentaties van de promotiematerialen. 

• Afstemmen en samenwerken met de buitendienst medewerker. 

 

Waar moet jij aan voldoen? 

• Mbo werk- en denkniveau. 

• Minimaal 3 jaar ervaring binnendienst/balie, bij voorkeur bij een groothandel. 

• Affiniteit met de schilders- of bouwbranche. 

• Initiatiefrijke, proactieve zelfstarter. 

• Oog voor commercie en voldoening halen uit klantcontacten. 

• Flexibel, relativeringsvermogen en stressbestendig. 

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

steken. 

• Klant- en resultaatgericht, een verbinder en een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. 

 

Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende baan in een dynamische, commerciële organisatie. 

• Prima salaris. 
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• Mogelijkheid om via cursussen productkennis en vaardigheden te vergroten. 

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

We werken voor diverse bedrijven binnen de verfsector en elk bedrijf heeft zijn eigen bedrijfscultuur. Wat wel 

algemeen geldt is dat er zelfstandige, gedreven en talentvolle professionals werken die passie hebben voor het vak 

en voor het verder ontwikkelen van relevante kennis en vaardigheden. Je nieuwe collega’s zijn nieuwsgierig, 

betrokken en open. 

 

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

