
                                                                

 
Ter uitbreiding van onze afdeling Verkoop zijn wij op zoek naar jou: 
 

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (32/40 uur) m/v 

De wereld van Van Kaam draait om de techniek en passie voor kunststofleidingsystemen! 
Heb je een commerciële drive, ben je servicegericht én deel jij onze passie?  
 
In deze functie ben je het aanspreekpunt en de vraagbaak voor onze klanten. In nauwe 
samenwerking met een aan jou gekoppelde ervaren account manager zorg je ervoor dat het 
verkoopproces van A-Z goed verloopt. Je werkt in de hectische omgeving van onze 
handelsonderneming. Learning on the job en het interne opleidingsprogramma zorgen 
ervoor dat jij je snel kunt ontwikkelen.  
 
Jou taken 

• Je communiceert duidelijk en soepel zowel telefonisch als per mail 
• Je handelt de verkoopafspraken en de verkoop gerelateerde processen correct af 
• Je vertaalt de verkoopsignalen naar up- en cross-selling of diensten 
• Je signaleert klant- en prospectontwikkelingen en anticipeert daarop 
• Je draagt zorg voor een verwerking van offertes, orders en klantgegevens in het systeem 

Wat ga je doen? 

• HBO werk- en denkniveau, voorkeur commerciële richting, met interesse in communicatie 
via nieuwe media 

• Affiniteit met techniek 
• Beheersing van de Nederlands en Engels in woord en geschrift. 
• Praktisch ingesteld 
• Oplossingsgericht 
• Resultaatgericht 
• Teamplayer 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden je een (fulltime 32/40 uur per week) veelzijdige baan als commercieel 
medewerker binnendienst binnen Van Kaam. Je werkt binnen een dynamische en op 
kwaliteit gerichte organisatie met een groeiambitie. Wij besteden veel aandacht aan de 



tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling én gezondheid van onze medewerkers. 
 
Bedrijfsprofiel 
Als toonaangevende kunststof toeleverancier en appendages in Nederland levert Van Kaam 
meer dan 10.000 kunststof en gietijzeren artikelen uit voorraad. Het betreft kwalitatief 
hoogwaardige technische kunststof halffabricaten waaronder leidingsystemen en gietijzer 
producten van topmerken. De focus ligt in het stimulerend en innoverend vertalen van 
kunststoftoepassingen en bovenal duurzaam en gedreven groeien in kennis, teamwork, 
marktpositie en omvang. 
 
Heb jij het gevoel dat dit jouw baan is en spreekt het je aan te werken binnen een 
dynamische en jong team?  
Reageer dan nu en solliciteer direct! 
 
Sollicitaties die niet voldoen aan de functie-eisen kunnen wij helaas niet behandelen. 
Bemiddeling door uitzendbureaus niet gewenst. 
Schriftelijke sollicitaties aan: pz@vankaam.eu 
  
 
 


