Wegens groei van de organisatie is de
vacature ontstaan voor een:
PUTkast BV is een installatietechnisch
behuizingsexpert in de buitenruimte.
PUTkast is marktleider voor ondergronds
technisch straatmeubilair. Met STRAATkast
zijn wij toonaangevend in bovengronds
straatmeubilair. Wij leveren dagelijks een
belangrijke bijdrage aan een mooie en
duurzame inrichting van Nederland.
Vanuit Wormerveer verzorgen wij voor onze
klanten het ontwerp, advies, realisatie,
opleidingen, onderhoud en beheer van
technische installaties in de buitenruimte. Dit
doen wij vooral landelijk en ook internationaal
Door onze passie voor klanten en techniek
zorgen wij voor het beste resultaat.
PUTkast BV staat voor kwaliteit,
functionaliteit en innovatie.

TECHNISCH/COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST
met doorgroeimogelijkheden

Ben jij die:
 T
eamplayer met een positieve instelling die zelfstandig en in teamverband de klantverwachtingen
wil overtreffen?
 E

rvaren technisch/commercieel medewerker binnendienst die kennis heeft van offertes maken,
projectvoorbereiding en het geven van verkoopadvies?
 M
an of vrouw die vraaggericht en duidelijk communiceert in woord en geschrift, proactief werkt
en resultaatgericht is?
 Medewerker binnendienst die goed georganiseerd is en problemen van klanten graag oplost?
 Professional die bekwaam is met het Officepakket?

Wil jij:
 M
et plezier werken bij een goede en betrouwbare werkgever met een prettige en open werksfeer?
 Zelf CAD-tekeningen maken?
 V

anuit vertrouwen, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid projecten en materieel goed
inplannen?
 Jezelf blijvend ontwikkelen?
 Werken bij een bedrijf in de groei waar je een grote rol in de ontwikkeling kan spelen?

Heb jij?







H
bo werk- & denkniveau?
O
pleiding Mbo Elektrotechniek niveau 4 en/of vergelijkbaar behaald?
C
a. 5 jaar ervaring als Technisch/Commercieel medewerker binnendienst?
E

en groot verantwoordelijkheidsgevoel?
D
e capaciteit om flexibel in te spelen op veranderingen?
D
e capaciteit om duidelijk te communiceren op alle niveaus?

Wat biedt PUTkast jou?

Rob van Dort
Raadgever voor Ondernemers
SALES & MANAGEMENT CONSULTANCY
THE ART OF RECRUITMENT
TALENTENPROFIELEN












E

en afwisselende functie binnen een gezonde, groeiende en professionele organisatie
Een enthousiast, gedreven, deskundig en collegiaal team die je maximale steun biedt
Plezier in het dagelijks werk staat centraal
Een ‘no-nonsense’ sfeer die gemoedelijk, informeel en open is
Een omgeving die het mogelijk maakt om het maximale uit jezelf te halen
Een goed salaris, uitmuntende arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling
Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Afwisselende projecten
Een goed inwerkplan
Coaching & Training t.b.v. persoonlijke en technische ontwikkeling

Heb je interesse?

 
Ermerzand 115, 7843 PR Erm
 
Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn

Kijk voor meer informatie over PUTkast BV op www.putkast.nl en www.straatkast.nl .
Rob van Dort doet de recruitment en Sales & Management Consultancy voor deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar: rob@robvandort.nl o.v.v. PUTkast 14218

T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl

De meest geschikte kandidaat maakt na diverse gesprekken een Assessment en krijgt maatwerk
Sales & Management Consultancy voor de eerste werkdag en na de 1e, 3e, 6e, 9e en 12e maand.
Hierdoor word je in het eerste jaar al zo succesvol mogelijk.

