
            

Vacature: Commercieel Medewerker (Full-time) 
    

 

Wij zijn een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in houten bijgebouwen en tuinconstructies op maat, die worden 
afgewerkt volgens de wensen van de klant. Wij bestaan reeds meer dan 30 jaar. Wij richten ons op mensen en 
geloven dat we met medewerkers, die met plezier en vreugde komen werken, een succesvolle relatie met onze 
klanten kunnen opbouwen. De afgelopen jaren hebben we een klantgerichte organisatie gecreëerd waarin we een 
groot belang hechten aan de deelname en inzet van al onze collega’s. Wij hebben creatieve, zelfverzekerde personen 
nodig die van hun werk houden en zin hebben in uitdagingen. Omdat succes begint bij mensen! 

Wie zoeken we? 

Als commercieel medewerker onderhoud je dagelijks het contact met onze klanten, geef je het juiste advies over 
onze constructies en stel je offertes op volgens de noden van de klant. Je bent mee verantwoordelijk voor de 
ondersteuning en commerciële opvolging van de klanten op een professionele klantvriendelijke wijze via telefoon, 
email, als in onze sfeervolle showroom. Je verschaft klanten technische-,  prijs- en leveringsinformatie. Je begeleidt 
tevens alle aspecten van de bestelling tot en met levering/plaatsing bij de klant. 

 
Wat verwachten we van jou? 

• Je bent commercieel ingesteld 

• Je bent communicatief sterk 

• Je hebt inzicht & technische kennis (bouw) 

• Je bent eveneens in staat om voorstellen met kennis & creativiteit tot een passend resultaat te leiden 

• Je kan zelfstandig werkzaamheden uitvoeren, maar werkt ook graag samen met collega’s 

• Je beheerst het Office-Pakket,  vooral Excel is een pluspunt  

• Ervaring is niet van belang, pas afgestudeerden kunnen hier een mooie start maken. De inzet, enthousiasme 
en interesse zijn van groter belang. 

• Zaterdagwerk (voormiddag) in hoogseizoen is voor jou geen punt  

• Je kan vlot communiceren in Nederlands  

Wat wij jou te bieden hebben bij LSB BLOKHUTTEN: 

• Je komt te werken in een modern familiebedrijf, in een klein & hecht team 

• Een flexibele en afwisselende work-balance: iedere dag is anders! De ene dag heb je veel contact met onze 
klanten en geef je gericht advies. De andere dag maak je offertes, verwerk je orders,…  

• Een vast contract bij goed functioneren 

• Interne opleiding door collega's met meerdere jaren ervaring. 

• Snelle opstart. 

• Een toffe atmosfeer met, af en toe, een goede schouderklop … zoals het hoort te zijn! 

• Een professionele organisatie waarin de cultuur informeel is en gebaseerd op vertrouwen. 

• Je initiatief en inspraak worden aangemoedigd. 

Ben jij op zoek naar een job voor de lange termijn? 

Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar boekhouding@lsbblokhutten.be. Komt jouw profiel in aanmerking voor 
deze functie, dan nemen wij contact met jou op en nodigen we jou graag uit voor een verkennend gesprek!          
Voor meer inlichtingen: Bel 0499 53 32 56.  
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