
 

 

 

 
 

Vlietjonge Staalhandel in Nieuwegein is de oudste staalhandel (sinds 1751) van Nederland. Wij 
voeren een breed assortiment constructiestaal en beschikken intern over alle faciliteiten om het 

materiaal te bewerken zoals snijden, zagen, boren, stralen en meniën. Het verlenen van service en 
betrouwbaarheid is ons dagelijks uitgangspunt. 

Ter versterking van ons Salesteam zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

 Commercieel Medewerker Binnendienst (Junior) 
(40 uur) 

 
Wat ga je doen: 

Als Commercieel Medewerker ben je bij Vlietjonge de spil tussen Logistiek, Productie, Accountmanagers 
(buitendienst) en natuurlijk onze klant. Jij bent het vaste aanspreekpunt van de klant en je balanceert tussen onze 
commerciële belangen, een goede klantrelatie en een optimaal productieproces. Daarom is deze functie een 
fantastische uitdaging voor jou! Samen bouwen we aan Vlietjonge Staalhandel. Dit doe je door het met ons 
binnenhalen van nieuwe relaties in de staalbouw, constructie algemeen en machinebouw. En niet alleen dat, wij 
gaan samen voor een optimale klantbeleving; eenmaal binnen, willen onze klanten nooit meer bij ons weg! 

En verder? 

Een uitdagende en afwisselende rol waar volop ruimte is om te leren. Je gaat werken bij een ambitieus bedrijf 
met korte lijnen en een pragmatische aanpak. Voor ons geen dikke rapporten en plannen, maar direct slimme 
oplossingen invoeren als we daardoor beter worden. Dat doe je met een betrokken team dat dezelfde mentaliteit 
heeft als jij. Samengevat, een veelzijdige, afwisselende commerciële functie. 

Wat hebben wij te bieden: 

 Een goed salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 

 Een boeiende en afwisselende functie met veel vrijheden 

 Mogelijkheid op een vast contract 

 Een collegiale en informele werksfeer 

 Een goed opleidingsplan waardoor je snel je opgedane kennis kan toepassen. 
 
Wie zoeken wij: 

 Je bent een aanpakker met een enthousiaste en flexibele instelling 

 Je hebt MBO+ werk-, en denkniveau  

 Teamplayer 

 Je bent communicatief vaardig 

 Je hebt affiniteit met computersystemen 
 

 
Heb je interesse in deze vacature?  

 
Stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Wendy Janzen (HR Adviseur) naar 
werken@vlietjongestaalhandel.nl of bel 030 606 82 84 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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