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Functieomschrijving  
Succesvolle toeleverancier van de BOUW en INDUSTRIE zoekt een Sales manager die als 
meewerkend voorman leiding geeft aan het verkoopteam van onze productgroep GGS.  
Ben je een commerciële verkoper en heb je leidinggevende ervaring of ambities hiertoe?  
Wellicht zoeken we jou dan  voor onze Afdeling Verkoop Gaas, Geperforeerd en Strekmetaal. 

Wat ga je doen? 
Je voert het verkoopplan uit en realiseert verkooptargets. Je adviseert over het te voeren 
verkoopbeleid en houdt toezicht en controleert de werkzaamheden binnen je team.  In deze 
binnendienstfunctie geef je leiding aan het verkoopteam en aan het administratieve team. Ook ben 
je zelf actief bezig met vooral schriftelijk en telefonisch klantcontact. Je adviseert klanten of 
prospects over producttoepassingen en houdt je bezig met calculeren en uitbrengen van offertes. 
Daarnaast stimuleer je teamvorming, kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid. Je bent ook 
verantwoordelijk voor het beoordelen van medewerkers in hun werk . 

Wat verwachten we van jou? 
Je hebt een  HBO denk niveau en hebt ruime ervaring opgedaan in commerciële functies.  
Technische achtergrond is een pre maar geen must. Je beheerst de talen Duits en Engels goed  
en kan leiding geven waar nodig.  Je zorgt voor de juiste uitvoering van werkzaamheden binnen  
de afdeling.  
Je bent een gesprekspartner voor je directe collega’s, diverse andere afdelingen en kunt goed  
met klanten en leveranciers omgaan. Je bent resultaat gericht en hebt goede contactuele en 
commerciële eigenschappen. 

Kwaliteit is een mentaliteit 
Kabel-Zaandam BV is een internationaal opererende handels- en productieorganisatie 
gespecialiseerd in de verkoop van geperforeerde metalen plaat, strekmetaal, metaalweefsels,  
non-ferro metalen en samengestelde producten uit deze materialen. Wij maken filters op maat, 
inspireren architecten en leveren aan bouwers. We werken in een team van ongeveer 50 
medewerkers in een energieke bedrijfscultuur, met aandacht en passie voor ons product. 

Informatie en sollicitatie 
Wij bieden een aantrekkelijke, stimulerende werkomgeving met een zonder meer passend 
arbeidsvoorwaardenpakket.  Bij interesse in de functie, reageer je met een sollicitatiebrief en 
curriculum vitae naar: pz@kabelzaandam.nl, t.a.v. Anneke van Hoboken, HR medewerker.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke van Hoboken,  via e-mail 
pz@kabelzaandam.nl of telefoonnummer (075) 681 82 02. 
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