Goemaat is een gezond groeiend familiebedrijf met korte lijnen en een platte
structuur. Het bedrijf is in 1987 opgericht
en is gespecialiseerd in het produceren,
leveren en monteren van alle soorten glas
en, kunststof - en aluminium kozijnen. Inmiddels zijn er 3 vestigingen, Goedereede,
Oud-Gastel en Goes. Hier werken in totaal
70 mensen.

Wegens uitbreiding in Oud-Gastel zoeken wij een

Calculator
Aluminium kozijnen

Functieomschrijving
In deze functie ben je een aanspreekpunt voor klanten en leveranciers voor offertes,
orders en ondersteuning. Het uitbrengen van offertes is een van de dagelijkse taken.
Klanten ontvangen in onze showroom behoort ook tot de functie. Telefonisch contact
en kennis van onze producten is een belangrijk onderdeel van deze functie. Kortom alles
wat nodig is voor het succesvol realiseren van de verkoop van het project waarbij de
tevredenheid van onze klanten centraal staat.

Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken een collega die vanzelfsprekend bij ons bedrijf past. De kracht van ons team
vinden wij erg belangrijk. Klantgerichtheid, kwaliteit en servicegericht zijn enkele van
onze kernwaarden. Een MBO+ werk en denkniveau, liefst ervaring in onze branche of
gelijkwaardige functie. Bouwkundige ervaring is een pré. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde
en kwalitatief goede medewerker die bereid is een stapje meer te doen en snel schakelt in
een dynamische omgeving.

Herken jij je in onderstaande competenties?
Sterk in organiseren, resultaatgericht, besluitvaardig, oplossingsgericht, stressbestendig,
en communicatief sterk.

Wat bieden wij?
Een uitdagende fulltime baan (40 uur per week). Benodigde opleiding intern en extern
georganiseerd. Het salaris is conform de cao kleinmetaal. Een leuke baan bij een stabiel
bedrijf met een informele bedrijfsstructuur. Wij hebben een enthousiast team waarin je
kansen hebt om door te ontwikkelen.

Meer info & solliciteren
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar:
Goemaat Aluminium B.V. t.a.v. Jolanda
Hasselmeijer. Email: jolanda@goemaat.nl.
Geen acquisitie n.a.v. deze advertentie.
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