
     Vacature 

 

Wij zoeken een 

Verkoopmedewerk(st)er  
(Fulltime) 

Het team van Houtverwerkingsindustrie Fransen bestaat uit een mooie groep mensen. Allemaal unieke personen, maar 
toch zijn er een aantal eigenschappen die we met z’n allen delen: 
 

 We hebben een no-nonsense mentaliteit. 

 We helpen elkaar waar mogelijk, ook collega’s met andere functies.  

 Niet alleen bij onze producten, maar ook bij onze werkzaamheden staat kwaliteit voorop. 

 Onze verkopers zijn geen snelle salestijgers, maar geduldige productspecialisten. 

Herken jij deze eigenschappen in jezelf? Mooi, dan pas je als persoon perfect in ons team!  Maar dat is natuurlijk nog 
niet alles. Naast een goede persoonlijkheid, zoeken we natuurlijk ook nog bepaalde vaardigheden:  
 

 

Wij zoeken iemand met: 

- Minimaal een afgeronde voortgezet onderwijs opleiding. 

- Goede Microsoft Office vaardigheden. 

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

- Rijbewijs B. 

- Affiniteit met hout en duurzaamheid is een pré. 

- Relevante ervaring is een pré. 

 
Kun jij al deze punten positief afvinken? Geweldig, dan pas je perfect bij onze functie van verkoopmedewerk(st)er! Maar 

wat betekent deze functie nu precies? Wat gaan jouw dagelijkse werkzaamheden zijn? Met andere woorden: 

 

Wat houdt jouw functie in? 

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. 

- Je adviseert klanten bij al hun vragen naar hout, van een enkel paaltje tot bijv. 
complete vlonders. 

- Je helpt met het laden / lossen van klanten en leveranciers (ook met heftruck). 

- Je ondersteunt bij het inkopen van hout en aanverwante materialen. 

- Je ontvangt een marktconform salaris volgens de Houthandel CAO. 

 

Klinkt dit goed? Pas jij in ons team, beschik je over de gevraagde vaardigheden en zie je de functie helemaal zitten? Dan 

zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

 

Stuur je sollicitatie en je CV naar yvonne@fransen-deurne.nl en wij nemen z.s.m. contact met je op. 

mailto:yvonne@fransen-deurne.nl

