
 

 

 
 
Vind jij het leuk om in een internationale omgeving te werken en de hele dag met 
klanten bezig te zijn? Ben jij gedreven en resultaatgericht? Wegens snelle groei zijn 
we op zoek naar jou om ons team te komen versterken als: 
 
Commercieel medewerker 
Als verkoper ben jij verantwoordelijk voor het adviseren van klanten op het gebied van 
kunstgras, aanverwante artikelen en de installatie daarvan. Daarnaast voer je alle overige 
bijkomende administratieve werkzaamheden uit behorende bij de verkoop.  
 
Functie-eisen 
Jij hebt een sterke commerciële drive, bent prestatiegericht en hebt een representatief 
voorkomen. Jij kunt bijdragen aan tevreden klanten en goede verkoopresultaten en hebt 
relevante ervaring in de verkoop. Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 
bent flexibel en bent beschikbaar voor 24-40 uur per week, ook in het weekend. Als echte 
teamplayer werk je nauw samen met je collega’s, maar kan je ook prima zelfstandig uit de 
voeten. 
 
Je bent primair verantwoordelijk voor: 
• de verkoop van onze producten en het leveren van bijbehorende advies  
• het maken van prijsberekeningen/prijslijsten en het uitbrengen van offertes; 
• het begeleiden van klantprojecten naar de organisatie; 
• het technisch en commercieel ondersteunen op internationale beurzen; 

 
Wij zoeken: 
• een proactieve, commerciële en ondernemende instelling; 

• iemand, die net even een extra stap voor zijn of haar klanten zet en hun 
verwachtingen overtreft 

• een meedenkende houding, zodat jij met onze klanten altijd tot een passend advies 
komt 

• enige werkervaring op verkoopgebied 
• MBO+ werk- en denkniveau; 
• multidisciplinaire technische kennis; 
• goede communicatieve en adviserende eigenschappen; 
• een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 

 
Wij bieden:  
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt de kans om bij te dragen 
aan de groei van Kwikgrass en Kwikfloor in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er volop 
doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkelingskansen.  
 

Kwikgrass  

Is een bedrijf gespecialiseerd in kunstgras en valondergronden. Zowel in verkoop als bij de 
installatie van ons product. Wij realiseren alleen hoogwaardige projecten.  
Doordat ons bedrijf continu in beweging is, zijn wij op zoek naar een veelzijdige en gedreven 
commerciële topper die wil bijdragen aan de verdere groei van ons bedrijf. 
 



 

 

De vier kernwaarden van Kwikgrass zijn: vakkundig advies, ontzorgen, flexibiliteit en 
duurzaamheid. Deze kernwaarden garanderen dat projecten altijd met de juiste materialen, 
op de juiste manier, met het beste resultaat opgeleverd worden. 
 
Informatie & solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Nicolette van den Berg, 
op 0547 383027 
 
Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@kwikgrass.nu 
Sluitingsdatum vacature 21-06-2021 
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