
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste customersupport 
medewerker(ster) die ons team Trade komt versterken. Ben- of ken jij 
deze persoon? Lees dan snel verder! 

Bij Kobout zijn we als één familie met hart voor de klant, leverancier en zaak aan 
het werk. Het flexibel, snel en betrouwbaar leveren tegen een gunstige prijs is de 
standaard, geen unicum. Door dicht bij onze familiewaarden te blijven bouwen 
we aan een goede relatie met onze klanten. We handelen daar actief naar. Door 
innovatieve technologie in te zetten ontzorgen wij onze klanten optimaal. Klanten 
krijgen altijd waarnaar ze op zoek zijn in de bevestigingsmaterialen en logistieke 
diensten. Onze klanten kunnen altijd op ons bouwen.

In deze functie ga je de volgende taken uitvoeren:
Het verrichten van operationele en commerciële activiteiten, zoals:
- Het overleggen met klanten over alle aspecten met betrekking tot 
         aanbiedingen, orders, leveringen, enz.
- Het maken en opvolgen van offertes
- Het verwerken van orders en het bewaken van een tijdige levering
- Telefonisch contact met klanten en zorgen voor versteviging van bestaande 
         relaties

Wij bieden:
- Een uitdagende binnendienstfunctie met ruimte voor persoonlijke groei;
- Mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen ons bedrijf;
- Uitzicht op een vast dienstverband;
- Een 38-urige werkweek;



- Werktijden van 08.00 uur tot 16.30 uur;
- Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris conform 
 CAO technische groothandels en op basis van kennis en ervaring;
- Thuiswerk mogelijkheden;
- Deeltijd is bespreekbaar;
- Een plek in een prachtig familiebedrijf met hart voor zaak, de klant 
 en zeker ook elkaar;

Functie-eisen: 
- MBO 4 werk- en denkniveau
- Affiniteit met techniek
- Talenkennis Nederlands en Engels (woord en geschrift)
- Gebruik kunnen maken van software-pakket MS Office (Word/Excel/Access) 

Locatie:
Nijverheidsweg 43, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Interesse? E-mail dan jouw cv en motivatie naar  
cees.bijkerk@kobout.nl 
Hopelijk tot ziens!


