
 
 
 
Vacature Verkoop Medewerker M/V, Etten-Leur 
 
JP van der Heijden Trading start een nieuwe bedrijfsactiviteit en daarom zoeken wij ter uitbreiding 
van ons team een Verkoop Medewerker. Een nieuwe en dynamische functie waar de grote lijnen van 
staan, maar waar jijzelf nog veel ruimte krijgt een eigen invulling aan te geven door commerciële 
initiatieven te ontplooien. Ben jij die verkoper, sjouwer en commerciële duizendpoot die op zoek is 
naar een baan met veel afwisseling, groeikansen en ondernemerschap? Ben jij proactief en heb je 
een no-nonsense mentaliteit met veel energie? Dan kan dit dé baan zijn voor jou.  
 
Wat ga je doen als Verkoop Medewerker? 

• Je krijgt de verantwoordelijkheid over de verkoop van onze witgoed artikelen. Dit zijn  
enkelstuks producten die wij online aanbieden in onze eigen webshop en partner-sites; 

• Jij plaatst en verwerkt deze artikelen in de webshop met een concurrerende prijs; 

• In veel gevallen betreft het een particuliere verkoop die bij voorkeur worden opgehaald, dit 
gebeurt op afspraak;  

• Jij verwelkomt de klant met een bak koffie in jouw ‘’showroom’’ die er altijd piekfijn en 
representatief uitziet. Je geeft de benodigde productinformatie en rondt de verkoop af; 

• Je helpt de klant met inladen of maakt de verkochte goederen klaar voor verzending. Deze 
geef je mee met de transporteur, de administratie die hier bij hoort verwerk je nauwkeurig;  

• Aan spierballen geen gebrek, want jij vult het magazijn en de showroom weer aan met 
nieuwe koelkasten, ovens of kookplaten, etc.; 

• Jij gaat samen met de directeur/ eigenaar op zoek naar nieuwe producten, markten en 
samenwerkingen om dit bedrijfsonderdeel verder uit te bouwen en te laten groeien.  

 
Wie zijn wij? 
JP van der Heijden Trading BV is een handelsorganisatie van restantvoorraden, faillissement-
voorraden of demonstratiemodellen van bekende merken. Deze goederen kopen wij op en zetten wij 
opnieuw in de markt via verschillende kanalen. Mede door onze persoonlijke aanpak en goede 
afspraken werken wij al jaren samen met vaste partners en leveranciers. Daar zijn we trots op en dit 
stralen wij uit in de kwaliteit van onze dienst en de producten die wij verkopen.  
 
Jouw profiel 

• Je beschikt over MBO of HBO werk en denkniveau, behaald middels een diploma of 
aantoonbaar door opgedane werkervaring; 

• Je vindt het te gek dat je niet in een gespreid bed beland want jij houdt ervan om zaken 
verder te ontwikkelen en uit te bouwen.  Zelfstandig kunnen werken is een must;  

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, jij vindt het leuk om de klant te 
informeren en producten te verkopen; 

• Je hebt affiniteit en kennis van (inbouw) witgoed, of interesse je hier in te verdiepen; 
 
Wat bieden wij? 

• Wij bieden je een unieke baan met de ruimte om te groeien en je te ontwikkelen;  

• Goede arbeidsvoorwaarden die passen bij je ervaring, jouw succes wordt bevestigd met een 
competitieve bonusregeling; 

• De kans om in de toekomst aandelen te verwerven;  



• Hiërarchie? Dat kennen we niet. We zijn lekker plat. Net als onze humor! 
 

Heb je interesse in de baan? 
Biedt deze vacature voor Verkoop Medewerker de uitdagingen waar jij naar op zoek bent? Dan zien 

wij je sollicitatie tegemoet, graag met je C.V. en motivatie. Past deze baan niet bij jou, maar ken jij 

iemand die wel in het gevraagde profiel past? Delen wordt gewaardeerd.  

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met  Dhr. Van der Heijden via 06-48 333 999 

of info@jpvanderheijden.nl Meer informatie vind je op www.jpvanderheijden.nl  

 

Wij stellen het op prijs als bedrijven/ bureaus ervan afzien om naar aanleiding van deze advertentie 

ongevraagd hun CV’s of diensten aan te bieden. C.V.’s die ongevraagd worden aangeboden zien wij 

als een directe en persoonlijke sollicitatie, algemene voorwaarden die worden meegestuurd verklaren 

wij nietig. 
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