Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne B.V. is een zelfstandige glasgroothandel en een
sterkte speler in de vlakglasbranche. Deze dynamische en groeiende onderneming zoekt met
onmiddellijke ingang een gemotiveerde collega voor de functie van:

STARTEND COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR
BINNENDIENST
MAN/VROUW - FULLTIME

De groei naar zelfstandig werkend commercieel technisch adviseur ga je maken door een compleet
opleidingstraject door het hele bedrijf heen. Je gaat je het product vlakglas eigen maken door op de
productieafdelingen glassnijderij en glasslijperij en op de logistieke afdeling mee te lopen. Je gaat ook
met de chauffeur en de accountmanager mee. Uiteraard draai je ook mee op de afdeling verkoop
binnendienst en op de inkoopafdeling.
Gedurende het traject ga je tevens opleidingen volgen bij Kenniscentrum Glas. Met de
kennisabsorptie van praktijk en theorie ga je de werkzaamheden op commercieel en technisch niveau
je verder eigen maken op de afdeling calculatie.
Jouw uiteindelijke werkzaamheden
 Je onderhoudt actief contact met onze klanten, leveranciers, de accountmanagers en de
inkoopafdeling. Je verstrekt informatie over producten, prijzen en technische specificaties en
levert offertes aan.
 Als expert op gebied van onze producten bied je interne kennisoverdracht aan jouw collega’s.
 Je ben aanspreekpunt voor commerciële en technische adviezen richting onze klanten.
 Je bent (mede) verantwoordelijk voor het onderhouden van onze interne kennisbank/intranet.
Je verwerkt technische data (van leveranciers/fabrieken) tot bruikbare tools.
 Je bent in staat om werkprocessen op de afdeling calculatie op digitale wijze inzichtelijk te
maken.
Jouw competenties
 Je bent stressbestendig en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
 Je kunt goed in teamverband werken.
 Je bent organisatorisch sterk en hebt oog voor detail.
 Je opereert vanuit de afdeling calculatie.
Wij vragen: MBO+/HBO-niveau/ICT georiënteerd/Kennis van het Office pakket.
Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne B.V. kent uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling personeelszaken, bereikbaar onder nummer
0184-675856 of met Dick van Houwelingen, hoofd calculatie, bereikbaar onder nummer 0184-675827.
Jouw motivatie met CV kan je sturen naar Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne B.V.,
Postbus 196 te (3370 AD) Hardinxveld-Giessendam, ter attentie van afdeling personeelszaken of
stuur een e-mail naar vacatures@noordennegroep.nl.

