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Wie wij zijn:
GWW Houtimport is een totaalleverancier voor duurzaam geproduceerd hout voor de 
grond-, weg- en waterbouw. Door een vast netwerk van FSC® en PEFC™ gecerti�ceerde 
zagerijen en boseigenaren hebben we een continue aanvoer van alle gangbare 
houtsoorten en afmetingen. We hebben de bewuste keuze gemaakt voor deze keurmerken 
omdat ze staan voor behoud van bos met respect voor mens en natuur.

Wij zijn op zoek naar een:

Commerciële allrounder
Jouw werkzaamheden:
Bij ons start je in de functie van verkoop medewerker binnendienst. Jij hebt een 
ondersteunende rol bij het verkopen van onze houtproducten. Dit doe je onder andere 
door de klanten te adviseren, o�ertes op te stellen en te beheren, orders uit te werken en 
het bijhouden van relatiebestanden. Daarnaast ondersteun jij de verkopers, bijvoorbeeld in 
de voorbereiding van de acquisities. Jij speelt een belangrijke rol in het verkoopproces van 
onze producten. Wanneer onze producten geen geheimen meer voor jou hebben zijn er 
volop doorgroeimogelijkheden om je te ontwikkelen richting de verkoop buitendienst.

Wat wij verwachten: 
 - Servicegerichte en enthousiaste houding;
 - Teamspeler;
 - Afgeronde relevante mbo / hbo opleiding; 
 - Kennis van de GWW-sector en houtproducten is een pré.

Wat jij mag verwachten: 
 - Werken in een klein team met korte lijnen;
 - Heldere bedrijfsvisie waarin duurzaam geproduceerd hout centraal staat; 
 - Goede arbeidsvoorwaarden zoals een goed startsalaris, reiskostenvergoeding 
  en 30 vakantiedagen.

Wij zoeken jou:
Houd jij van een commerciële uitdaging? Dan zoeken wij jou! Wij ontvangen graag jouw 
sollicitatie, uiterlijk op 3 januari 2020*, door middel van een motivatiebrief en cv, op het 
volgende emailadres: directie@gwwhoutimport.nl. Voor vragen over deze functie kun je 
contact opnemen met Arjan de Jong via telefoonnummer: 0620-030623 of 0348-550009.

  Deeltijdstudent hbo
  Volg jij een commerciële hbo-opleiding of heb je deze onlangs afgerond? Wil je jezelf 
  de rest van de tijd ontwikkelen tot een commerciële allrounder? Ook voor jou hebben 
  wij kansen binnen onze organisatie!

*In verband met de kerstsluiting (van 18 december t/m 3 januari) zijn wij niet bereikbaar, uiterlijk op 6 januari 
2020 geven we een reactie op jouw sollicitatie.


