
 
 

Verkoper / Accountmanager (40 uur) 

Wordt je blij van het werken in een laagdrempelige en informele bedrijfscultuur? En werk je graag 
samen met klanten en collega’s die een nuchtere kijk hebben? En vindt jij het ook belangrijk om de 
klant goed te leren kennen? Dan zijn wij misschien wel het bedrijf waar jij blij van wordt. 
 

Wie zijn wij? 
Kloek Pallets uit Kampen, onze naam zegt het al, wij maken pallets en timmeren inmiddels 30 jaar 
flink aan de weg. Wat wij zeggen doen wij, dus niet alleen praten over het milieu en duurzaamheid, 
wij doen het ook! Naast dat wij een productie- en handelsbedrijf zijn met een dominante 
marktpositie, actief in binnen- en buitenland, zijn wij ook een familiebedrijf met een sociale kijk en 
de veiligheid voor onze mensen staat voorop. 
 
Doel van de functie. 
Als verkoper buitendienst onderhoud je contacten met bestaande klantrelaties. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe klanten.  
Je bent het gezicht van ons bedrijf. Je bent een vertrouwd en professioneel aanspreekpunt.  
Je werkt nauw samen met de directeur en collega verkoper en samen maken jullie een plan om 
klanten te werven, bestaande klanten uit te bouwen en nieuwe toepassingen te bedenken. 
Je bent in staat de klantvraag te achterhalen en samen met de collega’s probeer je tot de beste 
oplossing te komen.  
 
Functie-eisen: 

• Een aantal jaren verkoopervaring is een must; 

• Contactueel vaardig, commerciële drive; 

• Zelfstandig en gedisciplineerd; 

• Representatief en een flexibele instelling; 

• Technisch inzicht en cijfermatig goed onderlegd;  

• Kennis van Word, Outlook en Excel;  

• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal; 

• In bezit van rijbewijs B. 
 
Wij bieden: 

• Een verantwoordelijke baan in een energiek en groeiend bedrijf; 

• Afwisseling en ruimte voor eigen initiatief; 

• Een informele en collegiale werksfeer; 

• Fulltime dienstverband en intentie tot continuïteit met als doel een vast dienstverband; 

• Auto en telefoon van de zaak met mogelijkheid privégebruik; 

• Goede primaire en secundaire voorwaarden. 
 
Enthousiast geworden? 
Dan komen we graag in contact met je. Bel 038-3320756 en vraag naar Dick of stuur een email naar 
hr@kloekpallets.com. 


