Baliemedewerker Elektrotechniek
Enschede
Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)
Je functie:

De balie en het magazijn zijn jouw domein. De installateurs en elektriciens uit de omgeving komen graag aan jouw
balie voor vakkundig advies en de juiste productinformatie. Je kent de klanten en hun wereld en weet daardoor precies
wat ze nodig hebben. Ook boek je binnengekomen goederen in, maakt verzendingen klaar en zorgt dat je voorraad
netjes op orde is. Je werkt samen met de collega’s van de binnendienst en jullie helpen elkaar over en weer.

Wie ben je?

Het zou fantastisch zijn als je al een goede basiskennis van Elektrotechniek en/of productkennis hebt van de
elektrotechnische materialen die wij in ons assortiment voeren. Misschien ben je zelf wel installateur geweest of hebt er
gewerkt ? Deze functie zou een mooie tussenstap kunnen zijn voor als je uit de praktijk komt en jezelf graag naar een
commerciële binnendienstfunctie wilt ontwikkelen.

Wat mag je van ons verwachten?

Een prettige werksfeer, 130 fijne collega’s die aanvoelen als familie en betrokken management dat vertrouwt op
jouw expertise. Voor de arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel.
Je begint doorgaans met een jaarcontract - en als we blij met elkaar zijn - dan zetten we dit om naar een vast contract.
We hebben een leuke regeling voor personeelsaankopen en je krijgt toegang tot een online-learningplatform.

Over ons:

Schuurman is als familiebedrijf al 98 jaar een begrip in Alkmaar. Naast het hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook
vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Wij zijn er zeer trots op dat
wij als winnaar zijn verkozen van de NHN Business awards 2020 in de categorie familiebedrijven.
We zijn bekend als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking. Daarnaast zijn we ook actief als
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen.

Ook graag bij Schuurman werken?

Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV, naar: hrm@schuurman.nl
Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
www.linkedin.com/company/401131
Liever geen reacties van bureaus.
Wij zoeken zelf onze nieuwe Schuurman-familieleden uit.

