EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM
Sinds 1958 ontwikkelt, levert en installeert Codema essentiële op maat gemaakte oplossingen voor de
internationale tuinbouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze holdings wereldwijd
een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk CODEMA.
Codema heeft ambitieuze plannen haar activiteiten uit te breiden en ter versterking van ons team in
Kronenberg zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functies van:

(Junior) VERKOPER/ CALCULATOR Elektro
(40 uur per week)

Jouw rol:
Het betreft een combinatiefunctie van Verkoper (binnendienst) en Calculator, waarbij je zowel
commerciële als technische vragen behandelt. Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
• Het calculeren en engineren van de systemen en elektrotechnische installaties;
• Het vertalen van de klantwensen naar een technisch ontwerp, welke je middels een
(prijs)calculatie verwerkt tot een offerte;
• Het onderhouden van nauwe contacten met onze klanten en het voorzien van verantwoorde
adviezen in commercieel en technisch opzicht;
• Het opbouwen en onderhouden van een klantennetwerk;
• Het uitdragen van de visie, strategie en unieke meerwaarde van Codema B-E De Lier uit;
• Het intern onderhouden van de contacten met de andere calculatoren en de sales- en
exportmanager.
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van HBO werk-/denkniveau;
Je hebt enige ervaring met het maken van complexe (project/product) calculaties;
Praktische ervaring in de watertechniek en tuinbouw is een pre;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
Je hebt er geen bezwaar tegen om voor projecten een bezoek te brengen aan het buitenland;
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel,
proactief, taakgericht en je kan je goed in de klant inleven.

Ons aanbod:
• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende, gezonde en dynamische
onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt
gesteld;
• Een prettige werksfeer in klein teamverband, met uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar info@h-nr.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 088-9378464.

