
HÉ TOEKOMSTIGE COMMERCIËLE TOPPER!
Voel jij je helemaal thuis in een afwisselende functie waarbij je veel in contact staat met klanten over hun 
bestellingen? Én houd jij ook op de hectische momenten het overzicht? Dan zoeken wij jou!

Wij zijn een verfgroothandel met twee verkoopkanalen, Simonis Verf en Sikkens Zuid-Holland. In totaal werken we met 105 collega’s en 
22 verkooppunten in Zuid-Holland. We leveren alle materialen die de professionele schilder nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. De 
relatie met onze klanten is erg belangrijk voor ons, we doen er dus ook alles aan om te zorgen dat zij hun vakmanschap zo goed mogelijk 
kunnen uitoefenen. Om dit nog beter te kunnen doen, zijn wij opzoek naar een nieuwe collega voor de Commerciële Binnendienst.

Wat ga jij doen? 
Als medewerker Commerciële Binnendienst ben je verantwoordelijk voor een prettige afhandeling van alle vragen en bestellingen van onze klanten. Je 
bent veel in contact met schildersbedrijven en doet altijd je best om hen met een glimlach weer op pad te sturen naar de volgende klus. 
Je denkt mee over de beste productkeuze en geeft desgewenst een technisch advies over de juiste behandeling. Door het werk eenvoudig te houden en 
kwaliteit boven kwantiteit te stellen, probeer je het werk vooral goed te doen zodat we onze klanten altijd voorzien van de juiste producten. 

Wie ben jij?
• Je hebt inlevingsvermogen en weet je te verplaatsen in de klant. 
• Je werkt nauwkeurig en bent scherp op een juiste verwerking van de bestellingen
• Verftechnische kennis is een pré, maar vooral bereidheid om te leren is ‘key’.
• Je bent betrokken en werkt graag samen in een team.
• En natuurlijk ben jij ook als persoon een echte aanwinst voor ons topteam!

Wat bieden we jou?
Werken bij ons betekent werken bij één van de grootste verfgroothandels van Nederland. Vanuit een prettige en ambitieuze werksfeer is er altijd ruimte is 
voor jouw ideeën en jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Naast een goed primair salaris bieden we ook prima secundaire voorwaarden zoals 25 vakantiedagen, opleidingsmogelijkheden, mogelijkheid tot 
thuiswerken en leuke bedrijfsuitjes.

Ben je benieuwd geworden naar een sfeerimpressie van ons bedrijf? Neem dan een kijkje op onze Facebook-, Instagram- of LinkedInpagina.

Interesse?
Stuur dan een leuke motivatie en CV naar vacature@simonisverf.nl. Toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust met Bart van Dam, 
Manager Commerciële Binnendienst, via telefoonnummer 06-12714460.


