
  

 

     

  

- pagina 1 van 2 – 

 

Vacature 20018 

 

Sales Promotor B2B  

 
Repair Care  

Locatie: Zuid – Nederland  

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Als Sales Promotor B2B ben je het eerste aanspreekpunt van de verkooppunten waar de producten van Repair 

Care worden verkocht. Je bent werkzaam in de regio Zuid-Nederland. De verkooppunten zijn bijvoorbeeld verf- en 

bouwmaterialengroothandels. Je ondersteunt deze filialen met jouw kennis, je bent verantwoordelijk voor de 

inrichting en het onderhouden van de product presentatie en het verzorgen van workshops (op locatie). Dit alles 

om de omzet van de Repair Care producten te verhogen!  

 

Organisatie 

Repair Care International is dé kennisspecialist op het gebied van hout- en kozijnreparatie. Zij zijn marktleider met 

zeer hoogwaardige en vernieuwende producten en diensten voor duurzaam houtonderhoud. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Waalwijk. Ook hebben zij vestigingen in Duitsland en Engeland. 

 

Wat ga je doen?  

- Ondersteunen en onderhouden van contact bij de verkooppunten van Repair Care (verfgroothandels en 

bouwmaterialengroothandels).  

- Verantwoordelijk voor de inrichting en de productpresentatie bij de verkooppunten.  

- Overdragen van kennis mede d.m.v. workshops en presentaties op locatie.  

- Deelnemen aan beurzen.  

- Opvolgen van leads, je bent de ogen en oren op de winkelvloer waardoor je de nodige informatie tot je 

krijgt.  

 

Waar moet jij aan voldoen?  

- MBO werk- en denkniveau. 

- Circa 2 tot 5 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur in de verf/bouw gerelateerde branche.  

- Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een plus.  

- Technische affiniteit  

- Commercieel en dienstverlenend ingesteld.  

- Sociaal vaardig, zelfstandig en ondernemend.  

 

Wat bieden we jou?  

- Een uitdagende baan waar je veel verantwoordelijkheid krijgt.  

- Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. goede pensioenregeling en een 

bovengemiddeld aantal vakantiedagen) 

- Ruimte om jezelf nu en in de toekomst te ontwikkelen d.m.v. trainingen en opleidingen.  

- Een open en no-nonsense cultuur waar humor belangrijk is!  
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Hoe is de bedrijfscultuur? 

Repair Care is een innovatief bedrijf, ze zijn markleider en staan garant voor de beste producten. Dit doen ze met 

een team van enthousiaste en gedreven mensen. Iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en er is 

ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeën. Een organisatie waar samenwerken en plezier centraal staan.  

  

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

