
 

 

Contacteer Eileen Sabbe op 059 25 50 69 
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Verhelst groep   

JOBS VOOR 
#DULLEWERKERS 

COMMERCIEEL BEDIENDE BOUWMATERIALEN  
(REGIO KNOKKE) M/V/X 

Heb je een passie voor bouwmaterialen en help je 

graag klanten? Vind je het leuk om technisch en 

commercieel advies te geven, of wil je het leren? 

Dan word jij het aanspreekpunt voor onze klanten! 

Samen met een 10-tal collega’s geef je onze klanten 
de beste service! 

IS JOUW PROFIEL EEN MATCH? 
Met jouw passie, glimlach, luister skills en communicatieve 

vaardigheden geef je onze klanten het gevoel dat jij – als Groep 

Verhelst - het best geplaatst bent om hen te helpen. Je denkt mee 

met elke klant en biedt alternatieve oplossingen waar onze klant 

gelukkig van wordt. Via opleiding on the job van ervaren collega’s zal 
je ons divers productengamma (ruwbouw, dak, gevel, vloeren, 

deuren…) door en door leren kennen. Op die manier kan je steeds 

een correct technisch en commercieel advies geven en zo een 

topservice realiseren. 

Verder maak je nog offertes op, registreer je bestellingen en maak je 

orders op. Je informeert interne diensten over bestellingen en 

leveringen. De leveringstermijnen volg je op en je onderhoudt 

commerciële contacten met onze klanten. 

Binnen de groep Verhelst vinden we het belangrijk dat medewerkers 

zich verder kunnen ontwikkelen. Wie weet zie je je zelf wel groeien 

richting vertegenwoordiger eens je een pak van onze klanten en 

producten kent? Of ga je je verder ontwikkelen als specialist van 1 of 

meerdere productgroepen. Jouw carrièrepad bij Verhelst kan je zelf 

in handen nemen! 

WIE WE ZOEKEN 
• Je hebt een A2 of Bachelor diploma, ervaring of niet? Wij leiden 

je sowieso op! 

• Je hebt interesse/affiniteit met bouwmaterialen, misschien heb 

je zelf al eens klusjes gedaan of je gewaagd aan een verbouwing? 

• Je bent woonachtig in de streek. 

• Je bent sterk commercieel aangelegd, stressbestendig, vlot en 

aangenaam in de omgang. 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. 

• Je kan vlot werken met MS Office en je werkt heel nauwkeurig. 

• Je werkt in beurtrol op zaterdagvoormiddag. 

ONZE GRONDSTOFFEN VOOR WERKGELUK 
• Contract van onbepaalde duur met 12 extra ADV dagen om van 

te genieten. In het loonpakket zitten nog tal van voordelen zoals 

een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 

maaltijdcheques, ecocheques. 

• Een lange én mooie carrière bij Groep Verhelst, we zijn een 

hands-on en financieel gezond bedrijf met een familiale, lokale 

werksfeer. 

• Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te tonen 

• Veel variatie in je job, onder meer door ons ruim productgamma 

en diversiteit aan type klanten. 

• Personeelskorting in onze bouwshops! 

http://www.werkenbijverhelst.be/

