
        

Vacature 

 

 

Op korte termijn zijn wij op zoek naar: 

Fulltime verkoopmedewerk(st)er, binnen- & buitendienst 

 

Wie zijn wij? 
Houtverwerkingsindustrie Fransen is een landelijk opererende houthandel, waar op dit moment 18 

mensen werkzaam zijn. Wij zagen het levenslicht in 1978, maar de connectie tussen de houthandel en 

onze stamvaders loopt terug tot 1892! Met deze lange historie als solide basis onder het bedrijf, 

innoveren we onszelf doorlopend via nieuwe processen en minder bekende houtsoorten. Als houthandel 

nemen we  bovendien onze verantwoordelijkheid voor het milieu door de verkoop van gecertificeerd 

hout te stimuleren.  

 

Wat houdt jouw werk in?  
Jij word een volwaardig lid van ons verkoop-team. Jouw functie binnen dit team is globaal op te delen in 

twee werkgebieden:  

1. Verkoop – binnendienst: Binnen het verkoop-team ben jij de hoofdverantwoordelijke voor 

de afdeling “Openbare speeltoestellen”.  

2. Verkoop – buitendienst: Je gaat de baan op, bezoekt bedrijven en beurzen en maakt 

verbindingen tussen ons bedrijf en nieuwe of bestaande relaties. 

 

Over welke vaardigheden dien je te beschikken? 

 Rijbewijs B is vereist. 

 Basiskennis Engels is vereist, gevorderde kennis is een pré. 

 Basiskennis Duits is niet vereist, maar wel een pré. 

 Microsoft Office:  basiskennis is vereist, gevorderde kennis is een pré. 

 

Wat voor persoon zoeken wij?  
Belangrijk is dat je lef hebt en graag het initiatief neemt. Wij zoeken geen agressieve salestijger, maar wel 

iemand die er op uit gaat en zelf de klant of leverancier op durft te zoeken. Het maken van verbindingen 

tussen mensen en bedrijven is iets waar jij goed in bent! Je bent bovendien niet bang voor tegenslagen, 

kunt goed omgaan met verantwoordelijkheid en je hebt een no-nonsense mentaliteit.  

Bovendien ben jij niet op zoek naar een springplank richting je volgende baan, maar ben jij op zoek naar 

een bedrijf waar je voor langere tijd in jezelf kan investeren en jezelf kan door-ontwikkelen. En last, but 

not least: ervaring en affiniteit met hout is geen vereiste, maar natuurlijk wel een pré. 

Is dit de baan die jij zoekt? 

Stuur je sollicitatie inclusief je C.V. dan naar yvonne@fransen-deurne.nl 
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