
 

 
 
Wat ga jij doen: 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, veelal telefonisch maar ook voor onze 
particuliere klanten die de winkel bezoeken. Je adviseert en ondersteunt onze klanten bij de 
aankoop van automaterialen en technische vraagstukken en gaat op zoek naar het juiste 
product en de beste oplossing voor de klant rekening houdend met de bedrijfsbelangen van 
Keulen Automaterialen. Je draagt zorg voor een correcte afhandeling van de verstrekte 
opdrachten en verwerkt orders via een geautomatiseerd programma.  
Als team ga je voor het beste resultaat. Jouw betrokken houding zorgt ervoor dat je goed op 
de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de markt en organisatie.  
 
Wat breng je daarvoor mee: 
MBO+ werk- en denkniveau 
Aantoonbare Technische kennis in de Automotive sector 
Flexibel ingesteld en opereert graag in een uitdagende en dynamische omgeving 
Communicatief vaardig en een sterke persoonlijkheid 
Initiatief nemend en resultaat gedreven 
 
Wat krijg je daarvoor terug: 
Wij bieden je een functie in ons verkoopteam waarbij je op een professionele wijze zowel 
telefonisch, online als face-to-face klanten te woord staat. 
In dit team zorgen we voor een prettige werksfeer waar iedereen zich thuis voelt. We vinden 
jouw persoonlijke ontwikkeling ook erg belangrijk. Vandaar dat we je graag ondersteunen en 
helpen om je persoonlijke ambities te realiseren. 
 
Nog even over ons bedrijf: 
Keulen Automateriaal is dé specialist in het begeleiden/beleveren en het ontzorgen van onze 
klanten zodat ze nog succesvoller worden. Door onze persoonlijke benadering borgen wij het 
vertrouwen. Wij ontzorgen onze klanten door een professioneel verkoopteam met kennis van 
zaken. Door onze proactieve advisering helpen wij onze klanten om invulling te geven aan 
hun groeistrategie. Ons uitgebreide assortiment is afgestemd op onze doelgroepen en draagt 
bij in het verkorten van hun doorlooptijd. Onze klanten weten zeker dat ze met ons 
toekomstbestendig zijn en het hoogst haalbare rendement uit hun bedrijf halen. 
 
Voor meer informatie: 
Neem contact op met Marlou Hulleman, HR Keulen Automaterialen, telefoon 0485-348029 of 
email HR@keulen.net 

 
 
     Ga jij met ons deze mooie uitdaging aan?! 
 
 

TECHNISCH VERKOOP  
MEDEWERKER BINNENDIENST 

 
 


