
Wat ga je doen?

Wie zoeken wij?

Hoe kan je solliciteren?

Wat bieden wij?

Als commercieel medewerker  (32-40 uur) bij VELUX Commercial tref je een functie waarin je je talenten verder kunt 
ontwikkelen. Je bent samen met je collega’s commercieel verantwoordelijk voor toegewezen klanten en klantgroepen 
in Nederland en daarbuiten. Je probeert zoveel mogelijk omzet te realiseren binnen de gestelde marges. Daarnaast zijn 
je taken het uitwerken én uitdenken van scherpe totaaloffertes die leiden tot duurzame daglichtoplossingen voor de 
klanten. 
Jij zorgt voor een technisch goed advies (juiste product uit het brede assortiment), de beste kwaliteit tegen de 
scherpste prijs en een vlotte afhandeling. 
Je bent het directe aanspreekpunt voor o.a. dealers, klanten van dealers en installateurs, architecten,  met als doel de 
verkoop te stimuleren in samenwerking en wisselwerking met Sales.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de operationele flow klachten; aannemen, beoordelen, opvolgen en afhandelen van 
klachten (algehele serviceafdeling). Ook het afhandelen van telefonische vragen en/of reclamaties betreffende status 
opdrachten, status leveringen behoren tot je taken. Je zorgt voor een correcte administratieve afhandeling en proactieve 
opvolging van orders en offertes

Daglichtoplossingen leveren is teamwerk: In deze functie kun je je verder ontwikkelen en werk je samen met je collega’s 
van de Back Office en Sales. Dragen jouw talenten én inspanningen straks bij aan het succes van VELUX Commercial? 

Hoe zou je het vinden om als Commercieel Medewerker een steeds belangrijkere sleutelrol te gaan vervullen bij het 
realiseren omzet van onze producten?
Wij zoeken voor deze functie kandidaten die de uitdaging aan durven gaan en zich verder willen ontwikkelen in 
deze veelzijdige functie. Herken jij je in het volgende?
• Afgeronde Mbo-4 opleiding of werk- en denkniveau HBO
• Technisch inzicht en commerciële vaardigheden
• Je hebt zin in een nieuwe uitdaging en staat open voor ontwikkeling
• Beheersing van het Nederlands, Duits en Engels

Laat onze personeelsadviseur Tineke van der Vlugt weten wie je bent! Een opsomming van je kennis en ervaring en 
een korte motivatiebrief is voldoende! Binnen een paar dagen hoor je van ons hoe de sollicitatieprocedure gaat verlopen. 
Tel.nr. 0226 366151 of per e-mail tineke.vandervlugt@velux.com
Lees meer over de vacature op: https://commercial.velux.nl/over/vacatures

•  Werken bij een onderdeel van VELUX Commercial, is werken bij de grootste daglicht producent die volop in 
beweging is; 

•  Ontplooiing binnen een gezellige, open en informele organisatie op onze locatie Den Bosch, waarin je veel ruimte 
hebt om je te ontwikkelen en verbetervoorstellen aan te dragen;

•  Een functie (32-36-40 uur), waarbij je te maken hebt met toonaangevende en uitdagende projecten 
Referentieprojecten | VELUX Commercial waar jij een sleutelrol in kunt gaan vervullen;

• Marktconform salaris, aangevuld met goede arbeidsvoorwaarden.

Commercieel medewerker


