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Commercieel Medewerker Binnendienst
Bevela, Professionele Verfgroothandel
Locatie: Utrecht
Dienstverband: Fulltime
Functie
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij het gezicht van de organisatie. Dagelijks sta je in contact
met klanten, geef je advies en werk je aan de lange termijn relatie. Dit allemaal in een informele setting, waar
hard wordt gewerkt en plezier wordt gemaakt!
Organisatie
Bevela is een vrije verfgroothandel gericht op de professionele schilder. Het is een familiebedrijf waar ruim 75
enthousiaste medewerkers werken die van elkaar willen leren en samen willen bouwen aan een geweldig
bedrijf. Als totaalleverancier van verf- en schilder benodigdheden kunnen onder andere schilderbedrijven,
aannemers, bouwbedrijven facilitaire diensten voor al het materiaal bij hen terecht. Ze hebben in totaal
achttien vestigingen en deze zijn ze nog steeds aan het uitbreiden. Om hun groeiambities te verwezenlijken zijn
zij op zoek naar een nieuwe Commercieel Medewerker Binnendienst om het team te versterken.
Wat ga je doen?
• Klanten adviseren en verkopen vanuit de vestiging.
• Afstemmen en samenwerken met de buitendienst medewerker.
• Maken van bestellingen op de kleurmengmachines.
• Zorgen voor juiste voorraadcontrole.
• Vakken aanvullen en zorgen voor de juiste presentaties van de promotiematerialen.
• Afhandelen van verkopen aan de kassa en het beheren van de kassa.
• Up-to-date houden van productkennis door het volgen van cursussen.
• Ordelijk en schoonhouden van de vestiging.
Waar moet jij aan voldoen?
• Mbo werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaren binnendienst/ balie ervaring bij voorkeur bij een groothandel.
• Ruime commerciële ervaring of een sterke affiniteit met de schilders- of bouwbranche.
• Goed in het plannen en organiseren van je eigen werk.
• Initiatief nemend, leergierig en sociaal sterk.
• Hands-on mentaliteit, goed kunnen inleven en aansluiting vinden bij klanten die hun “armen uit de
mouwen” steken.
• Klant- en resultaatgericht, een verbinder, een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een flexibele instelling en werken op verschillende vestigingen is voor jou geen probleem.
• Stressbestendig.
• Woonachtig in de regio Utrecht.
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Wat bieden we jou?
• Een uitdagende baan in een dynamische, commerciële organisatie.
• Goed primair salaris.
• Mogelijkheid om via cursussen productkennis en vaardigheden te vergroten.
• Diverse doorgroeimogelijkheden.
Hoe is de bedrijfscultuur?
Bij onze opdrachtgever staat plezier voorop: in je werk, maar ook in de samenwerking met collega’s. Het huidige team
bestaat uit een groep van enthousiaste, ondernemende mensen die zeer betrokken zijn bij hun klanten. Het is een
team met veel ervaring en enthousiasme die zullen ondersteunen om er samen een succes van te maken. De
collega’s staan voor elkaar klaar om samen de klanten goed te bedienen.
Is dit wat voor jou?
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met
Henk Westerduin h.westerduin@why-search.nl 06 15631804.
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