
Vacature Commercieel technisch adviseur buitendienst
regio West-Nederland

Over Van Raam
Van Raam, een middelgrote werkgever (130 vaste medewerkers), is fabrikant van unieke aangepaste fietsen. Met verschillende opties produceren wij 
in Varsseveld elke Van Raam fiets uniek. Meer informatie over ons is te vinden op www.vanraam.com

Van Raam is een bloeiend en groeiend bedrijf en we zijn daarom op zoek naar een:  

Commercieel technisch adviseur buitendienst

De functie
Als fulltime commercieel technisch adviseur buitendienst bezoek je klanten (eindgebruikers en dealers) op locatie, binnen je werkgebied west-
Nederland. Je geeft tijdens je bezoek een demonstratie en uitleg van de producten en adviseert de klant bij een mogelijke aanschaf van ons product. Je 
werkt zelfstandig, maar hebt met regelmaat contact met collega’s op de hoofdvestiging in Varsseveld, betreft agendabeheer en informatieoverdracht. 
Daarnaast vertegenwoordig je Van Raam bij diverse beurzen. Een goede communicatie, zowel met klant als je collega’s is van groot belang. 

Ben jij de persoon die..
- MBO+/HBO werk- en denkniveau heeft                                                                                            
- commercieel en klantgericht ingesteld is                                                                                     
- enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie heeft                                                                      
- kennis van het Office pakket heeft
- collegiaal en zelfstandig is                                                                                                 
- in bezit is van rijbewijs B en BE is een pré                                                                                 
- plezier beleeft aan het helpen van mensen om hun mobiliteit terug te vinden                                                  

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en boeiende functie met veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor persoonlijke invulling. 
Een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf. In eerste instantie betreft dit een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract bij goed 
functioneren. 

Heb jij interesse in deze uitdagende functie?                                                                             
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv per e-mail naar: info@vanraam.com t.a.v. Patty Luyf. 
Heb je vragen of wil je meer informatie?                                                                                     
Neem dan gerust contact op met bovengenoemde via telefoonnummer: 0315-257370

Van Raam
Aaltenseweg 56
7051CM Varsseveld

http://www.vanraam.com/
mailto:info@vanraam.com

