Familiebedrijf Veeneman bv fabriceert en levert al meer dan 60 jaar professionele producten
voor de bouw en industrie.
Wij leveren verlichting, elektrisch gereedschap; mixers, boor-, zaag- slijp-, frees-, schuur- ,
polijst- en satineermachines en aanverwante producten. Daarnaast leveren en fabriceren wij
elektro- en aansluitmateriaal zoals kabelhaspels, stroomkabels en maatwerk producten.
Onze producten brengen wij op de markt onder vijf sterke merken: Eibenstock, Swinko,
Eurolux, Connectra en Vetec. Veeneman levert uitsluitend aan de groothandel voor de bouw
en industrie.
Voor ons kantoor in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven

Commercieel medewerker binnendienst (40 uur)
De functie
In deze veelzijdige functie als commercieel medewerker binnendienst ben jij het
aanspreekpunt voor onze klanten. Onze klanten zijn o.a. groothandels in ijzerwaren en
gereedschappen, bouwmaterialen en verfgrossiers. Je geeft product advies, houdt vinger
aan de pols als het gaat om kwaliteit, klanttevredenheid en wensen en behoeften. Daarnaast
zorg jij voor de orderverwerking. In jouw functie werk je intensief samen met jouw collega’s
binnendienst.
Wat zijn jouw taken?
- Je behandelt de klantvragen die via mail of telefonisch bij jou binnen komen.
- Je stelt offertes op en zorgt voor een correcte invoer in ons ERP systeem.
- Je voorziet klanten van product advies en onderhoud contact met jouw klant relaties.
- Je stelt vragen en overlegt met jouw Veeneman collega’s indien nodig.
Wat wij zoeken
Kan jij snel schakelen in een hectische omgeving en weet jij makkelijk en snel jouw weg te
vinden in een organisatie? Ben je bovendien in het bezit van een afgeronde opleiding op
minimaal MBO niveau, bij voorkeur in technische richting en/of affiniteit hebt met techniek.
En heb je minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring hebt in een soortgelijke functie bij voorkeur
in de bouw of industrie. Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij hebben je veel te bieden
Ga je bij ons aan de slag, dan krijg je een verantwoordelijke en uitdagende baan met veel
vrijheid en natuurlijk een passende beloning. Je werkt in een kleinschalig familiebedrijf met
een informele werksfeer.
Interesse? Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Mail dan jouw sollicitatie met C.V.
voor 2 september 2022 naar Leon Broekers via l.broekers@veeneman.nl.
Wegens de vakantieperiode worden de geschikte kandidaten op 02-09-2022 op de hoogte gebracht
voor een eerste gesprek.
Het betreft een fulltime functie een parttime invulling behoort niet tot de mogelijkheid.
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