
J&W Bouwpartners is een zelfstandige bouwmaterialengroothandel, aangesloten bij de landelijke 
formule BouwPartner en inkooporganisatie 4PLUS. Ter aanvulling van ons commerciële team zijn 

wij op zoek naar een representatieve en gastvrije persoonlijkheid. Houd je er van om de spil  
te zijn in een dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

COMMERCIEEL ASSISTENT
M/V | FULLTIME

Als commercieel assistent ben je tevens receptionist(e). Jouw werkzaamheden bestaan, naast het antwoorden 
en doorverbinden van telefoongesprekken, uit een breed scala van diverse werkzaamheden. Het ontvangen 
en welkom heten van bezoekers in de showroom. Informeren van de collega’s over de aanwezigheid van het 

bezoek. Daarnaast ondersteun je het verkoopteam met commerciële en secretariële werkzaamheden zoals het 
uitwerken van bonnen en het bijhouden van de agenda ten behoeve van het verkoopteam.

Proactief werken met bouwmaterialen en met mensen, met een lach op je gezicht. 
Dat is het DNA van een echte J&W’er.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

Ben je al nieuwsgierig geworden en vind je het een gemiste kans als wij jou niet leren kennen? 
Solliciteer dan snel en wellicht drinken wij binnenkort ons eerste kopje koffie. 
Mail dan je sollicitatie en CV naar dhr. J. van Limpt: vacature@jw-bouwpartners.nl
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