
noxon.stappert.biz

GEÏNTERESSEERD?
Reageer vandaag nog! Stuur ons een app op 06-19381672 of een mail naar 
personeelszaken.noxon@stappert.biz

Heb je nog vragen?
Neem contact op met Coen van Lieshout of bel naar 06-53745747.

WAT GA JE DOEN?:

+  Binnen deze functie ga je aanvragen en bestellingen verwerken 
in ons ERP-systeem.

+  Het proactief telefonisch benaderen en verstrekken van (pro-
duct) informatie aan bestaande en potentiële klanten met als 
doel verkoop van producten te realiseren en de klanttevreden-
heid te verhogen.

+  Het inbrengen van een order tot en met de facturatie en het 
verwerken van de informatieaanvragen.

+  Je bent communicatief sterk en weet je samen met je team op 
een enthousiaste manier een goede prestatie te leveren. 

WAT BRENG JE MEE?:

+  Een positieve instelling, wij zorgen voor de juiste begeleiding!

+ Een goede beheersing van de Nederlandse taal en beheers je  
 ook Engels dan zou dat mooi meegenomen zijn of je gaat het  
 bij ons leren.

+  Affiniteit met verkoop en je bent georganiseerd.

+   Je bent gedreven, snel van geest, flexibel en neemt je verant-
woordelijkheid. Ook ben je een teamplayer die enthousiasme 
overbrengt.

+  Ambitieuze starters en BBL-leerlingen zijn zeker ook welkom.

7 EXTRA REDENEN VOOR JOU OM TE SOLLICITEREN

+  STAPPERT Noxon biedt veel mogelijkheden. Je krijgt de kans  
    om je verder te ontwikkelen en jezelf uit te dagen.

+  Studiemogelijkheden.

+  Een goed salaris op je bankrekening.

+  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

+  Uitzicht op een vast dienstverband.

+  In de pauze even bijtanken met een kopje soep en vers fruit ...  
    en iedere maand ook een keer gebak of warme worstenbrood 
    jes ter ere van de jarigen.

+  Leer je collega’s beter kennen tijdens de zomerbarbecue,   
    kerstborrel en het jaarlijkse uitje van de personeelsvereniging.

+  We zijn een flexibele werkgever, we denken mee in de werk-      
    privé balans en ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 

MEER DAN ALLEEN HANDEL IN ROESTVRIJ STAAL
STAPPERT Noxon is een toonaangevende internationale handelsonderneming op het gebied van roestvaststaal, hoog corrosie-en hitte-
bestendig staal. Met 20.000 verschillende producten direct beschikbaar uit voorraad zijn wij het juiste adres voor roestvaststaal. STAP-
PERT Noxon B.V. heeft ruim 80 medewerkers met hoofdvestiging en magazijn in Helmond en een verkoopkantoor in Zwijndrecht. Met al 
ruim 30 jaar ervaring in de branche is STAPPERT een stabiele, goed georganiseerde werkgever waar volop ruimte is om te leren en ont-
wikkelen. 

STAPPERT Noxon B.V.
Gerstdijk 4
5704 RG Helmond
0492-582111

JUNIOR VERKOPER M/V
TER VERSTERKING VAN ONS VERKOOPTEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN


