
Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt Burghouwt.nl

Vacature:
Commercieel Technisch 
Adviseur Buitendienst Kunststof 
Geveltechniek

Burghouwt is een familiebedrijf dat is opgericht in 1976, en levert als landelijke onafhankelijke groothandel hang- en sluitwerk aan 
de bouw en industrie. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Burghouwt. Wij hebben tien vestigingen door het land, waar 
grote en kleinere teams de klanten voorzien van producten en advies van hoogwaardige kwaliteit.

Burghouwt maakt verstandig bouwen mogelijk. Verstandig bouwen kan zijn het gebruik van het juiste materiaal en het geven van 
een goed advies maar vaak zit het in de combinatie van beide. Met verstand kiezen we voor de lange termijn; een sterk of duurzaam 
bouwwerk en een lange relatie.

Het gaat goed met Burghouwt! Wij groeien in zowel omzet als diensten. 
Voor onze vestiging in Arnhem zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Commercieel Technisch Adviseur Buitendienst  Kunststof Gevelindustrie

Functie omschrijving
Wij zoeken naar een commerciële collega met interesse voor de Gevelindustrie, die energie krijgt van het verwerven van 
nieuwe relaties, het onderhouden en versterken van bestaande relaties, het geven van goede adviezen, het meedenken in 
oplossingen en het realiseren van de omzet- en margedoelstellingen. Het betreft een veelzijdige commerciële functie waarbij 
klantcontact centraal staat! Je bent voornamelijk alleen op pad, dus zelfstandig inspelen op klantbehoefte en initiatief nemen 
bij ontwikkelingen is essentieel

Concreet houdt je takenpakket het volgende in:
• Het bezoeken en verwerven van nieuwe relaties met klanten uit de Kunststof Gevelindustrie
• Het kennen, benutten en signaleren van marktmogelijkheden
• Het vergroten van de klanttevredenheid bij bestaande relaties
• Het pro-actief meedenken over verdere verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden gericht op optimale 

klantbediening
• Het realiseren van de omzet- en margedoelstellingen

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die beschikt over de volgende kennis en ervaring;

• MBO+  werk- en denkniveau
• Commercieel en technisch inzicht
• Kennis in en ervaring met de bouwwereld (het is een pré indien dit in de (kunststof gevelindustrie is)
• Bewezen verkoopresultaten
• Kennis en ervaring met hang- en sluitwerk
• Pro actief en zelfstandig werken
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift, en goede communicatieve vaardigheden
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Wat bieden wij?
Het betreft een uitdagende en veelzijdige functie met een grote mate van vrijheid.
Burghouwt is een actief en gezond familiebedrijf dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers 
die de ambitie hebben om door te groeien, krijgen een opleidings- ontwikkelingsperspectief aangeboden en worden hierin 
gecoacht. Je werkt samen met een leuke groep collega’s in een fijne sfeer.

Wij bieden een marktconform salaris dat past bij je kennis, en ervaring. Wij hanteren goede primaire- en secundaire arbeids-
voorwaarden en volgen hierin de CAO WTG.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie en wil je hier meer over weten?
Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Rob van Baars (Commercieel Manager)

Vragen over de sollicitatieprocedure kunnen worden gesteld aan Stephanie Geerdes, HR-functionaris.

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 026-368 42 42.
Je sollicitatiebrief inclusief CV ontvangen wij graag per email via pz@burghouwt.nl t.a.v. Stephanie Geerdes.

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


