WIL JIJ GR AAG DIENSTVERLENEND ZIJN?
De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf
zijn gevestigd te Uitgeest en hebben
samen circa 50 medewerkers. Met de
inkoop van staal, het conserveren van
staal en het snijden van staal op één
locatie, focussen wij ons op one-stopshopping.
De Boer Staal is een gerenommeerde
groothandel die wereldwijd actief
is in de handel en de bewerking van
staal, met name in de scheepsbouw,
offshore en machinebouw. De
Boer Staal levert onder andere
kant-en-klare bouwpakketten aan
scheepswerven. Meedenken met
de klant, adviseren van de juiste
kwaliteit staal en leveren van staal
met bewerkingen als conserveren,
snijden en vormen staan bij De Boer
Staal hoog in het vaandel met als
missie “You build, we supply”.
De Boer Snijbedrijf is gespecialiseerd
in het snijden van staal en RVS in elke
gewenste vorm en levert autogeen,
plasma of laser gesneden snijwerk in
dikte variërend van 0,5 tot 750mm.
De Boer Snijbedrijf levert ook
gecertificeerd snijwerk.
Vertrouwen vinden wij erg
belangrijk en wordt opgebouwd
door de betrokkenheid van onze
medewerkers, de uitstraling van
onze bedrijven, het nakomen van
afspraken, het leveren van kwaliteit
tegen een scherpe prijs en vooral
door er te staan als er problemen
opgelost moeten worden.
De Boer Staal maakt deel uit van de
Business Unit Staal en staalbewerking
van ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht in de
Business Units Roostertechnologie,
Oppervlaktebehandeling en
Zinkrecycling.

De Boer Snijbedrijf zoekt een

commercieel medewerker
die uit het juiste staal is gesneden.
Als commercieel medewerker werk je op de verkoop binnendienst en ben je met name bezig
met het maken van calculaties voor offertes. Je bent dienstverlenend naar zowel klanten als
collega’s (commercieel manager, productie, werkvoorbereiding en inkoop) op zowel technisch
als commercieel vlak. Je bestudeert de door de klant aangeleverde informatie kritisch en vraagt
zo nodig om aanvullende informatie om tot een juiste kostprijsberekening te komen. In overleg
verzorg je ook nacalculaties en andere analyses.

Je taken en verantwoordelijkheden:

• maken van kostprijscalculaties en offertes voor zowel reguliere als speciale projecten
• ondersteunen van de commercieel manager door analyse en controle van informatie van klanten
• verzorgen van order- en opdrachtbevestigingen en vastlegging hiervan in de systemen van de
organisatie
• adviseren bij en beantwoorden van vragen over kwaliteit, levertijd en capaciteit
• maken van nacalculaties, analyseren van klant- en marktinformatie
• in deze rol rapporteer je aan de algemeen directeur

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimaal een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur MTS werktuigbouwkunde of bouwkunde
bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie
goede kennis van MS Office
affiniteit met techniek
oog voor detail, nauwkeurig en je neemt verantwoordelijkheid
goede communicatieve vaardigheden
zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren
flexibel en stressbestendig, geen 9 tot 5 mentaliteit
service- en klantgericht
bij voorkeur woon je in de omgeving van Uitgeest

Wij bieden je:

• een zelfstandige en verantwoordelijke functie met veel mogelijkheden om eigen initiatieven te
ontwikkelen
• ruimte tot verdere persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen
• een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal & Techniek
• studiekosten- en winstdelingsregeling
• een mensgerichte organisatie met een prettige en collegiale sfeer waarin de kernwaarden
ondernemend, betrouwbaar, gepassioneerd en betrokkenheid centraal staan
• financieel solide familiebedrijf, innovatie gedreven en bereid om te investeren in een duurzame
toekomst
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Brendon Beumer, directeur,
tel. +31 6 10 50 00 14 of bezoek onze website.

Ben jij de commercieel medewerker die wij zoeken?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie
met motivatie en uitgebreid CV naar
j.vet@deboerstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

