
 

 

Wij missen jou! 
 

 

BMB Techniek is ruim 27 jaar een bekend begrip als de gereedschappen en ijzerwaren groothandel voor bouw en 

industrie, waar ook de professionele particulier welkom is. Het huidige team bestaat uit medewerkers die de mouwen 

opstropen en hun vak verstaan, maar zij hebben hulp nodig. 

Medio 2019 zal BMB Techniek gaan verhuizen naar een nieuwe locatie, te Cruquius. Het nieuwe bedrijfspand zal het 

groenste bedrijfspand van Nederland zijn. Wil jij werkzaam zijn in een technische uitdagende en boeiende bedrijfstak bij 

het groenste bedrijf? Wij zijn op korte termijn, onder andere op zoek naar; 

Commercieel medewerker Binnendienst (M/V) full time 

Technisch adviseur Buitendienst (M/V) full time (regio Haarlemmermeer) 

Onze technisch, commerciele medewerker binnendienst met grote affiniteit voor de bouw en gereedschapsbranche 

heeft als basis, kennis van de branche, is een persoonlijkheid die zijn handen uit de mouwen wil steken en graag zijn 

kennis en vaardigheden wil uitbreiden. Je wordt aanspreekpunt voor klanten aan de balie en medeverantwoordelijk voor 

de serviceafhandeling. Je word werkzaam in een informele organisatie, met duidelijke en directe lijnen. 

Onze adviseur in de buitendienst zal mede verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en verkopen aan bestaande 

relaties, beheren van contacten met relaties en het adviseren richting zijn klanten over de aankopen. Verkopen is voor 

jou niet een beroep, maar een roeping.  

Wij werken in een informele organisatie met korte, duidelijke en directe lijnen waarin eigen inbreng, verantwoordelijkheid 

en betrokkenheid centraal staan.  

Wat bieden wij je: 

Naast een uitstekend salaris met provisie mogelijkheden en emolumenten conform de functie en vakbekwaamheid, zijn 

er doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, praktijkgerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Uiteraard ben je werkzaam in een leuke en gezellige werkomgeving, waarbij we weten wanneer we dienen te presteren, 

maar ook wanneer we moeten genieten. 

Schrijf je brief voorzien van cv aan Richard Brouwer of mail aan r.brouwer@bmbtechniek.nl 

 


