
INOX INTELLIGENCE.

STAPPERT is een toonaangevende internationale handelsonderneming op het 
gebied van roestvaststaal, hoog corrosie- en hittebestendig staal. Met 20,000 
verschillende producten direct beschikbaar uit voorraad zijn wij het juiste adres voor 
roestvaststaal. Wij worden gekenmerkt door een breed pakket stafstaal, buizen, 
(machine)pijp, profielen, platen, flenzen, fittingen en afsluiters. STAPPERT Noxon 
B.V. heeft ruim 80 medewerkers met hoofdvestiging en magazijn in Helmond en een 
verkoopkantoor in Zwijndrecht.

Wij zijn op zoek naar een fulltime ambitieuze

ter versterking van ons verkoopteam met als specialisme staf

COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V (40 UUR)

Je kerntaken zijn:
•  Binnen deze functie ben je de commerciële spil die aanvragen in behandeling neemt en 

deze vertaalt in goede klantgerichte o� ertes en orders. Met de nadruk op de verspanen-
de industrie.

•  Het proactief telefonisch benaderen en verstrekken van (product) informatie aan 
bestaande en potentiële klanten met als doel verkoop van producten te realiseren en de 
klanttevredenheid te verhogen.

•  Je begeleidt de klant van A tot Z, vanaf de aanvraag tot en met de after-sales service.
•  Alle handelingen, welke tot de normale uitoefening van de functie behoren, uit te voeren 

als zelfstandig commercieel medewerker.
•  Vanzelfsprekend ben je communicatief sterk en weet je samen met het team op een 

enthousiaste wijze een goede prestatie te leveren.
•  Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager.

Vereiste competenties:
•  Opleiding op MBO/HBO werk- en denkniveau (juiste en gedreven persoonlijkheid is 

echter net zo belangrijk!).
•  Sterke communicatie vaardigheden en beheersing van de Nederlandse, Engelse en 

Duitse taal in woord en geschrift.
•  Als commercieel medewerker heb je a�  niteit met verkoop en beschik je over 

administratief inzicht.
•  Je bent snel van geest en je weet je te handhaven in een jong bedrijf met jonge collega’s.
•  Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie (commercieel B to B).

Wij bieden:
•  Een interessante, veelzijdige en veilige werkplek bij een internationaal bedrijf.
• Uitzicht op een vast dienstverband met uiteraard een passend salaris.

Geïnteresseerd?
Solliciteer direct en stuur per email of post je CV met motivatie waarom jij de persoon bent 
die we zoeken naar:

STAPPERT Noxon B.V.
De heer Coen van Lieshout (Sales Manager)
Gerstdijk 4
5704 RG Helmond
personeelszaken.noxon@stappert.biz
noxon.stappert.biz


