
(JUNIOR) COMMERCIEEL MEDEWERKER

Wat houdt je functie in?

Als technisch commercieel medewerker ben je onderdeel van het verkoopteam van de gevelafdeling. 
Je zult je ten eerste op de productgroepen roosters en glasbalustrades richten en op termijn zullen de 
productgroepen lamellenwanden, zonwering en esthetische gevelbekleding de revue passeren. Je bent 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces van de productgroep. Je bent onderdeel 
van een enthousiast en ambitieus team met ervaren collega’s, hebt interesse in de bouwsector en je 
bezit technisch inzicht, verworven door interesse of opleiding. Binnen de functie heb je contact met de 
gehele bouwkolom en werk je aan aansprekende bouwprojecten. Klik hier voor een impressie van de 
gevelafdeling.

Wat ga je doen?

● Calculeren en opstellen van offertes
● Uitwerken en afhandelen van orders
● Intensief samenwerken met diverse toeleveranciers 
● Klanten (technisch) adviseren en voorzien van productinformatie
● Rayonmanagers ondersteunen met technische informatie 
● Zorgdragen voor de voortgangscontrole op leveringen, facturatie, budget en het tussentijds informeren 

van belanghebbenden
● Meedenken in verbeteringen en oplossingen

Wat vragen wij van jou?

● Je bent enthousiast, communicatief sterk en kunt goed samenwerken
● Je voelt je prettig in een technisch commerciële functie met veel afwisseling
● Je bent stressbestendig en werkt gestructureerd
● Je bent leergierig en hebt affiniteit met de bouw
● Je hebt MBO / HBO denkniveau

Wat bieden wij jou?

● Een verantwoordelijke, uitdagende en afwisselende functie
● Een fijne informele werksfeer en een gezellig team
● Lunch van de zaak en een vrijdagmiddagborrel
● Een uur lunchpauze waarin ruimte is voor ontspanning (darten, tafelvoetbal, tafeltennis, wandelen)
● Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
● Fulltime baan van 37,5 uur per week
● Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden

Over Storax

Storax in Zwijndrecht is opgericht in 1975 en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een allround 
leverancier van een compleet programma bouwproducten. Storax levert en monteert een grote 
diversiteit aan kwalitatief hoogwaardige producten en montagediensten waarbij klantvriendelijkheid, 
betrouwbaarheid, veiligheid en service topprioriteit hebben. Bekijk de Storax bedrijfsfilm.

Bedrijfscultuur

Storax is een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. Daarnaast 
staan we voor een prettige werksfeer waarin samenwerking, respect en collegialiteit belangrijk zijn.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV per email naar hr@storax.nl t.a.v. Rosanne van Nieuwaal

https://www.youtube.com/watch?v=E11ew9f-gZk
https://www.youtube.com/watch?v=6ouwWlHhGr4

