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Vacature 22006 
 

Commercieel Technisch Vertegenwoordiger  
NelfKoopmans, Verfproducent 
Locatie: België 
Dienstverband: Fulltime  
 
Functie 
In deze uitdagende functie ben je de verbindende schakel tussen schilders, verfgroothandels, verf speciaalzaken en 
andere opdrachtgevers. Je bent het aanspreekpunt op zowel technisch als commercieel gebied. Je kent de 
Belgische markt en benut alle kansen om de producten van NelfKoopmans te introduceren in België. Je brengt zo 
nodig verftechnische adviezen uit in samenwerking met en ondersteund door hun verftechnische experts, 
begeleidt projecten en geeft voorlichting. Als vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig 
onderhouden en uitbreiden van de relaties en het commerciële succes in België!  
 
Organisatie 
NelfKoopmans staat voor ruim 150 jaar verf produceren. In hun moderne verffabriek in het Noorden van 
Nederland (Friesland) werken ze met gepassioneerde vakmensen om iedere dag weer het verschil te maken. Dit 
doen ze met hun mooie merken Nelf, Nelf Marine, Koopmans Verf, Drenth, Nylo, Zusex, Hydrant en NaturePaint 
voor klanten door heel Nederland en Europa. Natuurlijk leveren zij de allerbeste kwaliteit verf, maar ze voegen als 
familiebedrijf altijd een extra ingrediënt toe: betrokkenheid. Vanuit hun vakmanschap denken ze mee en denken 
ze verder. Wat de uitdaging ook is, er is altijd een manier te vinden hoe iets wél kan of beter kan. Gedreven en via 
korte lijnen gaan ze voor je aan de slag en stoppen pas als alles in kannen en kruiken is. Voor elke klus het beste 
product, voor elke klant de beste service! 
 
 
Wat ga je doen?  

• Op basis van je eigen marktanalyse stel je een commercieel actieplan op waarmee je omzet binnen België 
kan genereren bij schilders, verfgroothandels, verf speciaalzaken en andere opdrachtgevers. 

• Je detecteert behoeftes, verleent advies en stelt geschikte oplossingen voor zodat je een positieve 
beleving bij de klant creëert die leidt tot een duurzaam partnership. 

• Je hebt een coördinerende rol en werkt nauw samen met diverse interne stakeholders zoals technisch 
advies, kleuradvies, commerciële binnendienst en marketing.  

• Je signaleert relevante marktinformatie en geeft deze door aan de organisatie. 
• Je brengt verftechnische adviezen uit.  
• Je begeleidt projecten en geeft voorlichting.  

 
 
Waar moet jij aan voldoen?  

• Je beschikt over een bachelor werk- en denkniveau. 
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in de commerciële buitendienst. 
• Je bent ondernemend, gedreven, enthousiast en proactief.  
• Je hebt goede mondelinge, schriftelijke en representatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in 

het Frans.  
• Kennis van verf en de schildersmarkt is een pré. 
• Je bent klant en resultaatgericht. 
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• Je kunt zelfstandig werken en denkt kritisch mee over mogelijkheden in de markt. 
• Je hebt kennis van Microsoft Officeprogramma’s en kunt daar accuraat mee omgaan.  
• Je bent het liefst woonachtig in het midden van België. 

 
 
Wat bieden we jou? 

• Een veelzijdige, zelfstandige, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen 
inbreng. 

• Prettige en dynamische werksfeer. 
• Marktconform salaris 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: 

o Goede pensioenregeling. 
o Een wagen met tankkaart. 
o 29 vakantie - en 11,5 ADV dagen. 
o Dagvergoeding, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. 

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Hun moderne verffabriek is gevestigd in een van de mooiste Unesco gebieden van Nederland: het Waddengebied. 
Dit prachtige en kwetsbare gebied herinnert hen er dagelijks aan hoe belangrijk het is om goed voor onze planeet 
en elkaar te zorgen. Ze werken continu aan het zo duurzaam mogelijk maken van hun processen en producten. Net 
zoveel aandacht geven ze aan de relatie met klanten, partners en medewerkers. Veel van hun mensen blijven dan 
ook lang bij hen werken en daar zijn ze best trots op! 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin middels mail op h.westerduin@why-search.nl of telefonisch 06 - 1563 1804.  
 
 
 
 
 


