
www.maasjacobs.nl

 Vacature verkoper binnendienst

Maas-Jacobs is een veelzijdige, creatieve ontwikkelende bouwer en kunststof kozijnen 
fabrikant uit Zundert die voornamelijk actief is in Midden- en West Brabant. Met zo’n 160 
medewerkers actief binnen dit familiebedrijf werken wij dagelijks aan zeer diverse (middel)
grote projecten waarbij kwaliteit, lef en creativiteit een grote rol spelen. Maas-Jacobs 
Kunststof Kozijnen heeft zich naast de projectmatige markt tevens gespecialiseerd in de 
particuliere kunststof kozijnen markt.  

Functie: Als verkoper binnendienst ontvang je particuliere en klein zakelijke klanten in de 
showroom voor verkoop- en/of adviesgesprekken. Je stelt offertes en opdrachten op en 
bent het (telefonisch) aanspreekpunt voor de klanten vanuit de showroom. Samen met de Sales 
Manager draag je verantwoordelijkheid voor het gehele Sales traject van aanvraag tot opdracht 
en aftersales. Het plaatsen van berichten en reacties op social media behoort tevens tot je functie. 

Profiel:
• Minimaal MBO niveau of voldoende ervaring in een soortgelijke functie;
• Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Ervaring met geautomatiseerde systemen;
• Energiek persoon met nieuwe inzichten, uitstekende contactuele eigenschappen en een 
 resultaatgerichte, klantgerichte en proactieve instelling;
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
• Je bent kwaliteitsgericht, secuur, flexibel en praktisch ingesteld;
• Enige affiniteit met techniek is een pre.

Wij bieden: Je komt te werken in een zeer dynamische werkomgeving met veel ruimte voor 
eigen inbreng in een zelfstandige, veelzijdige functie. De organisatie heeft zeer korte lijnen, een 
informele werkcultuur en een collegiale sfeer. Wij bieden een marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Is deze functie de uitdaging die je zoekt? Reageer dan door je sollicitatiebrief met CV 
voor 27 oktober te sturen naar info@maasjacobs.nl 

Bouw mee aan een mooiere regio!

Ben jij de collega die wij zoeken? Mail je CV en motivatie voor vrijdag 5 maart naar vacatures@maasjacobs.nl
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Jij:
- MBO-niveau
- Of ervaring in vergelijkbare functie
- Ervaring met geautomatiseerde systemen
- Ervaring met AutoCAD is een pre
- Energiek en communicatief sterk
- Oog voor kwaliteit
- Klantgericht, resultaatgericht en proactief
- Teamplayer die zelfstandig kan werken

Wij:
- Fulltime contract 40 uur
- Marktconform salaris
- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- Dynamische werkomgeving
- Informele werksfeer
- Ambitieus en creatief
- Grote collegialiteit 
- Voldoende tijd om je op weg te helpen
- Kantoor in Zundert

De functie:
- Schakel tussen sales en productie kunststof kozijnen
- Technisch uitwerken van opdrachten
- Bestellen en invoeren van de projectmatige opdrachten
- Bestellen benodigde materialen
- Contact met klanten en leveranciers

zoekt een fulltime Werkvoorbereider Kunststof kozijnen


