Commercieel medewerker
binnendienst
Locatie: Helmond
Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)
Je functie:

Je weet een goede band op te bouwen met je klanten en werkt naar hartenlust offertes uit. Jouw klanten, dat zijn de
installateurs en elektriciens uit de omgeving. Door jouw kennis van elektrotechniek, weet je wat ze nodig hebben, maar
durft ook “nee” te verkopen en een passend alternatief te bieden. Je ziet het als uitdaging om nieuwe orders binnen te
halen en samen met “Team Helmond” de verkoopdoelstellingen te behalen.

Wie ben je?

Je hebt productkennis van de elektrotechnische materialen die wij in ons assortiment voeren. Dit heb je verkregen door
een elektrotechnische opleiding, óf in de praktijk opgedaan. Bijvoorbeeld doordat je bij een installateur gewerkt hebt.
Omdat het een klein team betreft, is goed kunnen samenwerken heel belangrijk. Daarnaast ga je op een prettige manier
met klanten en leveranciers om. Een commerciële basis is een dikke pre.

Wat mag je van ons verwachten?

Naast een prettige werksfeer, 140 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise en eigen
inbreng, ontvang je uiteraard een goed salaris. Door onze voordelige pensioenregeling, hou je netto meer over dan
in de meeste andere branches. Vakantiedagen en overige regelingen zijn allemaal goed geregeld in onze CAO voor
de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een jaarcontract, maar we hebben altijd de intentie om
dit bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vast contract. Koptelefoon of tv nodig? Bij ons schaf je ze met
personeelskorting aan. Je krijgt toegang tot een online-learningplatform.

Over ons:

Wij onderscheiden ons doordat we een familiebedrijf zijn dat bijna 100 jaar een begrip in Alkmaar is. Naast het
hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond
en Rotterdam. Hoewel we bekend zijn als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking, 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?

Wij ontvangen graag jouw CV!
Je kunt hem mailen naar: hrm@schuurman.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.schuurman.nl

Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
zitten wij niet te wachten.

