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Wie zijn wij:
GWW Houtimport is een groeiende onderneming. Betrouwbaarheid, openheid en 
duurzaamheid zijn begrippen die hoog in het vaandel staan. Door middel van een groot 
internationaal netwerk van zagerijen en leveranciers wordt hardhout geïmporteerd en 
verhandeld. Met een grote vaste voorraad in hardhout kunnen veel projecten snel en 
uit voorraad geleverd worden.

In de volgende stap van ons groeiende bedrijf zoeken wij een:

Commercieel Medewerker Binnendienst (fulltime)

Jouw werkzaamheden:
Bij ons start je in de functie van Commercieel Medewerker Binnendienst. Je hebt een 
ondersteunende en actieve rol bij het verkopen van onze houtproducten. Zo sta je 
onze klanten telefonisch te woord, maak je o�ertes op en werk je orders uit. Je adviseert 
de klanten op een juiste wijze en zorgt voor een goede en lange termijn relatie. Je bent 
resultaatgericht en kan snel handelen. Is de houtbranche nieuw voor jou? Dat is geen 
probleem en dit leren we je graag. 

Wanneer onze producten geen geheimen meer voor jou hebben zijn er volop 
doorgroeimogelijkheden om je te ontwikkelen richting Verkoper Buitendienst.

Wat bieden wij je?
Wij bieden je een uitdagende baan bij een groeiend en gezond bedrijf. Je komt te 
werken in een dynamische groothandel met een prachtig natuurproduct.
Daarnaast:
 - Ontvang je een salaris tussen de € 2.200 en € 3.800,- bruto per maand;
 - Heldere bedrijfsvisie waarin duurzaam geproduceerd hout centraal staat;
 - Hebben we een gezellig team dat betrokken is bij elkaar en veel met elkaar 
  samenwerkt.

Functie eisen
Je bent een enthousiaste en hardwerkende collega die past binnen ons team. 
Verder heb je:
 - Hbo werk- en denkniveau;
 - Commerciële ervaring is �jn, maar wil je groeien in het commerciële vak dan is een 
  opleiding ook mogelijk om dit te kunnen ontwikkelen;
 - Goede communicatieve vaardigheden;
 - Enthousiaste en servicegerichte houding.

Meer weten of direct reageren?
Ben je enthousiast en durf jij deze uitdaging aan te gaan? Dan zoeken wij jou!
We ontvangen graag je motivatie en CV via werkenbij@gwwhoutimport.nl. 
Voor vragen kan je Arjan de Jong bellen via 06-20030623 of 0348-550009.


