Vacature Commercieel Medewerker Buitendienst (regio Utrecht)
Heb jij graag contact met mensen en vind je het leuk om anderen enthousiast te maken over
mooie producten? Dan is een baan als Commercieel Medewerker Buitendienst bij Brander echt
iets voor jou! Als Commercieel Medewerker Buitendienst vertegenwoordig jij ons merk en ben
je het aanspreekpunt voor zzp’ers, kleine spuit- en sierpleisterbedrijven en andere
ondernemers die onze producten (willen) afnemen.
Wat doet Brander?
Brander is producent en distributeur van professionele spuit- en sierpleisters, bedoeld voor het
duurzaam verfraaien van wanden, plafonds en gevels. Naast spuit-, sier- en gladpleisters
leveren wij ook reparatie- en egalisatiemiddelen, hulpproducten en muurverven. Daarnaast
biedt Brander uitgebreide ondersteuning en advies. Brander-producten zijn verkrijgbaar bij
meer dan 200 bouwmaterialenhandels verspreid over heel Nederland. Daarnaast werken veel
professionals in hun dagelijkse werk met Brander-producten. Als Commercieel Medewerker
Buitendienst ben jij voor hen hét aanspreekpunt.
Wat ga je doen?








Je onderhoudt bestaande relaties door regelmatig lang te gaan en contact te houden. Je
houdt je bezoeken, kansen en resultaten keurig bij in het relatiesysteem;
Samen met jouw commerciële collega’s stel jij een doelstellingenplan op voor het hele
jaar. Het is jouw verantwoordelijkheid dat deze doelstellingen ook worden behaald;
Zie jij een mooie kans bij een (potentiële) relatie? Dan neem jij het initiatief en ga je het
gesprek aan. Dankzij jouw overtuigende adviezen weten je relaties precies welke
Brander-producten ze nodig hebben om de klus te klaren;
Je weet niet alleen welke producten iemand nodig heeft, maar ook hoe deze het beste
gebruikt kunnen worden. Met de hulp van een adviesprogramma, adviseer je relaties
over de beste systeemkeuzes voor hun onderhouds- of nieuwbouwprojecten;
Jij snapt dat voor jouw klanten het resultaat telt. Daarom help je hen met eenvoudige
technische adviezen, bijvoorbeeld over product en ondergrond;
Goed voorbeeld doet goed volgen! Samen met collega’s organiseer jij demonstraties van
Brander-producten en de beste applicatietechnieken.

Wat heb jij in huis?





Wij zijn op zoek naar iemand die net start op de arbeidsmarkt, of al enige ervaring heeft;
Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau;
Je hebt een commerciële instelling en bent geïnteresseerd in de (af)bouwsector;
Het is belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt, zowel in
woord als geschrift. Spreek je ook een aardig woordje Duits? Dan is dat zeker een
pluspunt;







De ideale buitendienstmedewerker is ondernemend en kan goed zelfstandig werken en
plannen. Je denkt graag met mensen mee, bent communicatief sterk en een echte
teamspeler. Je ziet kansen en weet anderen proactief te overtuigen deze kansen te
grijpen. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, de tevredenheid van je relaties en je
resultaten en probeert jezelf altijd verder te verbeteren. Omdat je enthousiast bent in je
advies en de ondersteuning, ben je een graag geziene bezoeker bij je relaties;
Sociale media kennen voor jou geen geheimen;
Je hebt een rijbewijs B (autorijbewijs);
Je woont in of rondom de provincie Utrecht.

Wat krijg je van ons?








Een tijdelijk contract voor 40 uur per week met uitzicht op een vaste aanstelling als we
allebei tevreden zijn;
Een functie waarin je veel vrijheid krijgt en je je eigen rooster kunt bepalen;
Een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je
een dagvergoeding;
Een auto, telefoon en laptop van de zaak;
Een pensioenregeling en de mogelijkheid je aan te sluiten bij onze collectieve
zorgverzekering;
Interne opleidingsmogelijkheden waardoor je je verder kunt ontwikkelen binnen onze
organisatie;
Begeleiding van een persoonlijke coach die je wegwijs maakt in de organisatie en bij
onze klanten.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een e-mail met CV en korte onderbouwing naar
info@brander.nl.

Over PPG
Hier bij PPG krijgen wij het voor elkaar. Wij zijn op zoek naar kandidaten met de hoogste niveau
van integriteit en professionele houding die onze waarden delen, met de toewijding en drive
doen we alles elke dag een beetje beter dan gisteren. Om meer te weten te komen, bezoek
dan www.ppg.com en volg @PPG op Twitter.
The PPG Way













Werken we samen met klanten aan het creëren van wederzijdse waarde.
Zijn we deskundig, gepassioneerd en proactief. Hebben we diepgaande kennis van de
markt en onze klanten. Richten we ons op praktische oplossingen die een verschil
maken.
Zijn we voor de buitenwereld ‘One PPG’.
Zijn we samen beter en sterker. Gebruiken we onze schaalgrootte voor het bereiken van
nieuwe markten en het introduceren van innovatieve technologieën, terwijl we ons
differentiëren en voor baanbrekende veranderingen in onze markten zorgen.
Vertrouwen we elke dag en op elke mogelijke manier in onze mensen.
Stellen we onze mensen in staat om de juiste beslissingen te nemen. Zijn we open,
transparant en respectvol. Is onze feedback helder en actiegericht.
Krijgen we het voor elkaar.
Hebben we een passie voor winnen. Presteren we. Leveren we met discipline en
integriteit. Zetten we op ons werk ons beste beentje voor. Beslissen en handelen we
deskundig en snel.
Handelen we alsof we zelf eigenaar van het bedrijf zijn.
Respecteren we elkaar door verantwoordelijkheid te nemen. Handelen we altijd in het
beste belang van ons bedrijf, onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen.
Doen we alles elke dag een beetje beter dan gisteren.
Leren we continu. Ontwikkelen we onze mensen om onze activiteiten te laten groeien.

PPG vision: http://corporate.ppg.com/Our-Company/PPG-Vision.aspx
We are One PPG: http://one.ppg.com/
PPG biedt alle kandidaten en medewerkers gelijke kansen. We bieden de kans om te groeien en
je carrière te ontwikkelen in een omgeving die een bevredigende werkplek biedt voor
werknemers, een omgeving creëert voor continu leren en de ideeën en diversiteit van anderen
omarmt. Alle gekwalificeerde kandidaten worden in aanmerking genomen voor een baan
ongeacht geslacht, zwangerschap, ras, huidskleur, geloofsovertuiging, religie, nationale
afkomst, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of uitdrukking.

