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Als hoofd verkoop/calculatie ben je verantwoordelijk 
voor de verkoop van aluminium kozijnen en voor 
het zo effi ciënt en effectief mogelijk runnen van de 
afdeling verkoop/calculatie. De aluminium kozijnen 
worden verkocht aan bouw- en aannemingsbedrijven en 
in toenemende mate ook aan dealers. Je werkt nauw samen 
met de collega’s van werkvoorbereiding, projectleiding, 
productie en logistiek. Daarbij ben je onderdeel van 
het M.T. waardoor je mede verantwoordelijk 
bent voor het beleid, de strategie, de 
begroting en de groeiambities 
van ons bedrijf. 

Voor onze vestiging in
Oud Gastel zoeken wij een

Hoofd 
verkoop/
calculatie

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Wij zijn op zoek naar een 
gemotiveerde teamplayer met 
technisch en analytisch inzicht, die 
weet van aanpakken, prioriteiten stelt 
en snel kan schakelen. Je bent klant-, 
kwaliteit- én servicegericht. 

Door intensief contact met klanten 
bij bedrijven of projecten, werk je 
dagelijks aan het vergroten van 
jouw netwerk. Zo weten klanten jou 
eenvoudig en goed te bereiken.

Je hebt ervaring in het aansturen van 
een team, maar ook ervaring in de 
verkoop en calculatie. Daarnaast wil 
je jezelf graag verder ontwikkelen en 
haal je motivatie uit het verder mee 
ontwikkelen en laten groeien van 
ons bedrijf. Kennis van aluminium 
kozijnen is een pre.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke en uitdagende baan bij 
een innoverend bedrijf dat volop 
in ontwikkeling is en groeit. Je 
ontvangt een passend salaris, een 
auto en telefoon van de zaak en je 
komt in een goede sfeer met fi jne 
collega’s terecht.

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar:
Goemaat Aluminium B.V. t.a.v. Elleke Buscop. 
Email: elleke@goemaat.nl. Meer info? 
Bel 0165 - 32 22 62 of ga naar goemaat.nl.
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