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Junior Sales Representative| Zuid-Nederland | standplaats Raamsdonksveer | fulltime  
 
Word jij enthousiast van het binnenhalen van nieuwe klantrelaties? Ben jij een échte aanpakker die 
waarmaakt wat hij zegt? Heb jij die winnaarsmentaliteit waar dit ambitieuze bedrijf naar op zoek is? 
Dan is onderstaande functie misschien wel jouw nieuwe uitdaging!  
 
Welkom!  
Dit gepassioneerde familiebedrijf is al meer dan veertig jaar dé specialist in beglazingsartikelen, denk 
hierbij aan glaslatten, voorzetramen en kitten. Kwaliteit staat bij hen centraal! Daarom hebben zij de 
machines in huis gehaald om hun producten zelf te kunnen produceren en continu te innoveren. Van 
grondstof tot aan de levering aan de klant, deze speler heeft alles volledig zelf in de hand. Dit alles 
om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar doelgerichte aanpak, 
permanente ontwikkeling en innovatieve denkwijze. Er heerst zowel intern als bij de klantrelaties een 
informele sfeer.  
 
Wat houdt de functie in?  
Als Junior Sales Representative ben jij verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe 
klantrelaties in het rayon Zuid-Nederland en het onderhouden en uitbouwen van de bestaande 
klantrelaties. Je ondersteunt de rayonmanager Zuid-Nederland en werkt nauw met hem en de 
verkoopleider samen. Een greep uit jouw takenpakket:  

§ Je brengt veel bezoeken aan potentiële klanten binnen jouw rayon Zuid-Nederland; 
§ Je brengt bezoeken aan bestaande klantrelaties binnen jouw rayon; 
§ Je bent betrokken met de (potentiële) klantrelaties en denkt met hen mee; 
§ Je brengt offertes uit naar aanleiding van je bezoeken;  
§ Je maakt bezoekplanningen en brengt deze in uitvoering;  
§ Je brengt bezoekrapportages uit; 
§ Je vangt signalen op uit de markt en speelt hier creatief op in. 

 
Naar wie ben ik op zoek?  
Voor deze mooie uitdagende functie ben ik op zoek naar iemand met een echte commerciële 
denkwijze, iemand die weet hoe die de gewenste resultaten moet behalen. Jij voelt je prettig in een 
open en platte organisatie. Je vindt het leuk om veel onderweg te zijn en om (potentiële) klanten te 
enthousiasmeren. Jij bent het gezicht van het bedrijf in jouw rayon!  

§ Je hebt een commerciële drive en jij weet hoe jij jouw klanten moet enthousiasmeren;  
§ Je hebt enige kennis omtrent beglazingsartikelen, dit is een pré;  
§ Je kan goed zelfstanding werken; 
§ Je bent makkelijk in omgang en kan zowel met glaszetters, met schilderbedrijven als met 

aannemersbedrijven schakelen;  
§ Je werkt planmatig en consistent;  
§ Je maakt waar wat je zegt te doen;  
§ Je hebt een echte winnaarsmentaliteit met een positieve vibe;  
§ Jij bent een echte aanpakker die de schouders eronder wil zetten om de commerciële 

doelstellingen samen met dit mooie bedrijf te behalen!  
 
Middels een interessante bonusconstructie kun jij zelf jouw salaris bepalen. Zij bieden jou een 
professionele werkomgeving met ambitieuze collega’s die zowel hart voor de zaak hebben als voor 
elkaar. Naast hard werken met elkaar vinden zij het ook belangrijk om op zijn tijd een biertje met 
elkaar te drinken. Verder krijg je de beschikking over een representatieve auto van de zaak, een 
telefoon, laptop en alle andere dingen die nodig zijn om jouw doelstellingen te behalen. 


