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Ontwikkel je loopbaan in de bouw (glas) branche! 
Kom jij ons team versterken? WIJ ZOEKEN EEN
COMMERCIEEL MEDEWERKER  BINNENDIENST

VAKKUNDIG, BETROUWBAAR EN BETROKKEN
Glas van Veen is specialist in het leveren en plaatsen van beglazing. Al meer dan 40 jaar een 
sterk en betrouwbaar glasbedrijf. Wij zijn leverancier, plaatsingsbedrijf en kenniscentrum voor 
alle glasprojecten. Onze onafhankelijkheid waarborgt de juiste glasoplossing in techniek en prijs. 
Wij bedienen vanuit ons nieuwe bedrijfspand in Woerden de gehele Randstad.

Ben jij KLANTGERICHT, COMMUNICATIEF sterk en ben je ADMINISTRATIEF en  
DIGITAAL sterk? Werk je graag voor een bedrijf dat volop groeit en in ontwikkeling is? Ben je  
betrokken bij het bedrijf? Dan zoeken we jou!

DIT DOET GLAS VAN VEEN
• Glasmontage nieuwbouw
• Glas(de)montage renovatie, transformatie en restauratie
• Voorraadhoudende glasgroothandel
• Glasbewerking
• Brandwerend glas | Veiligheidsglas
• Monumentaal glas | Kitapplicaties
• Interieurglas | Constructief glas
• Praktisch kenniscentrum

Glas van veen B.V. | Finse Golf 14 3446 CK Woerden | 0348 - 437777 | glasvanveen.com

https://glasvanveen.com/
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JOUW VAARDIGHEDEN
• Werken en klantgericht denken op MBO niveau met praktisch commercieel technisch inzicht
• Aantal jaren ervaring in de (af)bouw branche; ervaring in de glasbranche is een absolute pre
• Goede communicatieve & administratieve vaardigheden, teamplayer met gevoel voor humor
• Analytisch denkvermogen, gedreven, flexibel, stressbestendig, hoog improvisatievermogen
• ICT affiniteit, goede kennis MS Office, basis taalkennis Duits en Engels

JOUW BELANGRIJKSTE TAKEN
• In teamverband proactief werken aan onze (handels)omzet en gunfactor. 
• Dagelijks aanspreekpunt door je klantgerichte uitstraling en actieve werkhouding voor onze 

klanten en leveranciers.
• Orders verwerven, verwerken en beheren incl. inkoop met up to date hard- en software.

WIJ BIEDEN
• Toekomstperspectief in een sterk bedrijf
• Bij voorkeur een full time dienstverband met zicht op een vast contract
• Een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring 
• Een enthousiast team in een dynamische werkomgeving en professioneel pand
• Afhankelijk van je instapniveau aanvullende commercieel-technische opleidingen

KLIK OP DEZE BUTTON OM 
DIRECT TE SOLLICITEREN

Je kunt ook handmatig je 
motivatie en CV mailen naar 
linata@glasvanveen.com

Voor aanvullende vragen neem contact op met Robert Eikelboom (bedrijfsleider)

Bekijk onze korte bedrijfsimpressie 
op YouTube!

mailto:linata@glasvanveen.com
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https://www.youtube.com/watch?v=jeANfGuYhd4
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