
De Boer Drachten is per direct op zoek naar een: 

Verkoopmedewerker met ervaring 

De functie 

Als verkoopmedewerker is het belangrijk dat je goed kan luisteren naar de behoefte van onze 

klanten. Met enthousiasme begroet je onze klanten en bedien je hen van het juiste advies. Naast een 

goed gesprek ben je ook in staat om alle processen op rolletjes te laten verlopen. Je vindt het een 

leuke uitdaging om de winkel er perfect uit te laten zien en je bent altijd bereid een goede oplossing 

te zoeken. Samen met het team zoek je constant de juiste balans tussen nette schappen en een goed 

klantadvies. Je hebt geen enkel probleem om de winkel netjes te houden tijdens drukke dagen en 

tóch klanten te voorzien van het beste advies.  

 

Wat vragen wij 

- Ervaring in de verkoop van technische producten 

- In het bezit van een COVIJ certificaat is een pré 

- Een enthousiaste, open houding en goed kunnen werken in een team 

- Een commerciële instelling 

- Goed kunnen werken met computers 

- Flexibele instelling en beschikbaarheid (geen 9-5 mentaliteit) 

- Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Drachten 

 

Wij bieden een breed assortiment producten aan, die elke week groeit. Het is daarbij dan ook van 

groot belang dat je je blijft verdiepen in het assortiment. 

 

Wat bieden wij 

- Sterk afwisselende werkzaamheden 

- Een marktconform salaris 

- Werken binnen een enthousiast familiebedrijf 

- Ondersteuning van een hecht team vakmensen 

- Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen d.m.v. cursussen/opleidingen 

Kortom, een zeer uitdagende functie, in een ambitieuze werkomgeving. De Boer Drachten is een 

open en eerlijke organisatie, met een sterk normbesef. In onze organisatie heerst een platte 

overlegstructuur. 

 

Belangstelling? 

Ben jij die commerciële kandidaat met een open leerhouding? Solliciteer dan nu op deze vacature 

door je motivatie en C.V. te mailen naar: vacatures@deboerdrachten.nl. 

Heb je nog vragen over de vacature? Dan kan je contact opnemen met Gaatze de Boer: 0512-518205. 

 

Let op: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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