
Noordman Hout: Vacature Verkoper buitendienst  

 

Wij zijn per direct op zoek naar een ruimdenkende, klantvriendelijke vertegenwoordiger voor verkoop 

van hout-, plaat en bouwmaterialen. Je gaat actief aan de slag met het versterken en verbreden van 

de huidige en langdurige klantrelaties en verbindt daarnaast nieuwe klanten aan ons bedrijf, 

partnership en relaties op vertrouwen is het doel. 

 

Door jouw goede voorbereiding en kritische vragen haal jij de juiste informatie uit de markt en weet 

je wat er speelt bij de klant. Je legt verbanden tussen opeenvolgende klantbezoeken. Je bent proactief, 

commercieel, een netwerker en zorgt voor een goede vertegenwoordiging van ons bedrijf. Daarnaast 

ben je een teamspeler met een goede werkmentaliteit.   

De full time verkoper buitendienst die wij zoeken, zal regelmatig op pad zijn, met een auto van de 
zaak, om onze relaties en nieuwe klanten te bezoeken maar zal ook binnendienst-werkzaamheden 
verrichten. 

Noordman Hout 

Noordman Hout is een groothandel in hout- en bouwproducten. Vanuit 2 vestigingen in Leiden leveren 

wij al meer dan 160 jaar onder meer aan de aannemerij, timmerfabrieken, klusbedrijven en ZZP’ers, 

voornamelijk in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Noordman Hout heeft 19 mensen in 

dienst waar kwaliteit en warme informele sfeer hoog in het vaandel staat.  

Naast een zeer breed houtassortiment onderscheiden we ons ook door een eigen schaverij waar op 

snelle en professionele wijze hout- en plaatmateriaal bewerkt kan worden. Wij streven naar een 

klantgerichte benadering met als uitgangspunten: kennis, service, kwaliteit en flexibiliteit.  

 

Ben je enthousiast? Dan vragen we tot slot het volgende van je: 

 

- Kennis van hout- en bouwproducten. 

- Je bent ondernemend, zelfkritisch en hebt een natuurlijke drive om te scoren. 

- Je kijkt kritisch naar de info van de klant. 

- Een echte teamspeler met een goede werkmentaliteit. 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

- Digitaal vaardig met Microsoft office en ERP systemen. 

- Energie en flexibiliteit zodat je ook buiten jouw vaste taken kan werken. 

 

Je kunt direct solliciteren door je CV en motivatiebrief op te sturen naar: 

vacatures@noordmanhout.nl  onder vermelding van Vacature verkoper buitendienst. 

 

Noordman Hout 
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