
Noordman Hout: Vacature Verkoper Binnendienst Gereed Product 

 

Tegenwoordig kunnen we niet meer om hout heen. Het ziet er niet alleen prachtig uit, maar het is hét 

bouwmateriaal voor de toekomst. Het neemt het CO² op waardoor het milieu erop vooruitgaat. Hout 

is robuust en flexibel tegelijk! 

 

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.  

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.  

 

Je gaat aan de slag op onze moderne locatie aan de Rooseveltstraat 56 -58. Dagelijks zijn klanten daar 

bezig om spullen voor een geslaagde klus te kopen. Op het kantoor hangt een goede en gezellige sfeer 

waarbij jouw collega’s je graag vooruit willen helpen. Je krijgt ontzettend veel praktische ervaring en 

leert daarbij prestigieuze projecten van onze klanten kennen.  

 

Als onze nieuwe Verkoper Binnendienst adviseer je de klant over onze producten en doe je voorstellen 

voor alternatieve artikelen bij vraagstukken van de klant. Je legt de orders vast en verricht de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden. Ook maak je eenvoudige calculaties en offertes.  

Wil je graag verkopen en ben jij die flexibele teamspeler die op meerdere vlakken inzetbaar is? Wil jij 

onderdeel uitmaken van ons bedrijf en je commerciële potentie ontdekken of ontwikkelen? Dan 

bieden wij nu de kans om ons team te komen versterken!  

 

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

 

- Kennis van hout- en bouwproducten 

- Een echte teamspeler met een goede werkmentaliteit  

- Minimaal MBO werk- en denkniveau 

- Handig met Microsoft office 

- Schrijven en rekenen voor het opstellen van offertes 

- Secuur zijn met opvoeren van orders 

- 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 Verkoper Binnendienst Gereed Product. 

 

Noordman Hout 
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