Vacature Fiberplast biobased B.V.
Fiberplast biobased B.V. is samen met Fiberplast circulair B.V. onderdeel van de Fiberplast Group met
vestigingen in Friesland (Drachten) en Antwerpen (Wilrijk). Voor Fiberplast biobased B.V. in Drachten
zijn wij op zoek naar een
fulltime (40 uur) technisch/commercieel binnendienstmedewerker.
Het betreft een medior functie in een groene en dynamische organisatie. Het betreft een veelzijdige
en uitdagende baan in een leuk team maar toch kun je een grote individuele zelfstandigheid met
bijbehorende verantwoordelijkheid verwachten. Je gaat je primair richten op de verkoop en
advisering van producten waarbij je je steeds meer zult gaan ontwikkelen als productspecialist.
Je zult je steeds meer tot de centrale spil van de organisatie ontwikkelen waarbij je in staat wordt
geacht om naast technisch advies aan architecten, aannemers en bouwmaterialen groothandels, ook
opstartinstructies aan (externe) verwerkers te geven. Wij verzorgen zelf geen montage-, plaatsingsen onderhoudswerkzaamheden.
Wie zoeken wij?
• Een vlotte, betrouwbare, positief ingestelde persoonlijkheid die oplossingsgericht denkt.
• Iemand met commerciële kwaliteiten, communicatief sterk, flexibel en ambitieus.
• Een HBO-er met enige jaren verkoopervaring, liefst bij een bouwmaterialen groothandel.
• Ervaring met CRM is noodzakelijk, kennis van Exact Handel Online zou erg prettig zijn.
• Iemand die op basis van bestekken en tekeningen zelfstandig offertes kan maken.
• Bekendheid met CAD om (eenvoudige) montagedetails te verzorgen alsmede met BIM.
• Het zou mooi zijn als onze nieuwe collega uit Smallingerland of directe omgeving zou komen.
Tot de taken behoren onder meer
• Telefonisch contact onderhouden met leveranciers en klanten, incidenteel klantenbezoek.
• Ontvangt klanten op kantoor en verzorgd indien nodig productpresentaties.
• Beheersing van het volledige verkoopproces (offertes, credit-checks en orders).
• Afhandeling van eventuele klachten, verzorgen en organiseren logistiek proces etc.
• Het projectmatig inkopen bij onze vaste producenten en leveranciers wereldwijd.
• Het beheren, bijhouden en inkopen van de magazijnvoorraad.
Fiberplast biobased B.V. is producent, importeur en groothandel van biobased èn circulaire
bouwmaterialen zoals Envirodeck houtkunststof en Nowood made of Resysta rijstcomposiet. De
onderneming is lid van MVO Nederland en van het prominente Resysta Network for Growth. Het
overgrote deel van de grondstoffen van haar producten bestaan uit organisch restafval zoals
gerecycled loofhout en rijstvliezen. Door deze natuurlijke afvalstromen te combineren met
hoogwaardige kunststoffen, worden ze ge-upcycled naar duurzame eindproducten in de vorm van
platen, profielen en planken.
Evenals bij Fiberplast circulair B.V. zijn de producten van Fiberplast biobased B.V. aan het eind van de
levenscyclus, welke op meer dan 50 tot 80 jaar worden begroot, opnieuw bruikbaar als grondstof (bij
onze vestiging in Drachten wordt het eerste inzamelpunt in de Benelux voor Resysta restmaterialen
gerealiseerd). Het gebruik van onze producten levert daarom een positieve bijdrage bij het behalen
van LEED, BREEAM en cradle-to-cradle certificeringen. Vanzelfsprekend voldoet het unieke
assortiment aan de allerhoogste kwaliteitscriteria en dat uit zich in garantietermijnen oplopend tot
wel 80 jaar!
De focus van Fiberplast biobased B.V ligt op de B2B markt in Nederland en Vlaams België. De
onderneming levert niet rechtstreeks aan particulieren. Haar doelgroepen zijn architecten,
aannemers en verwerkers in de woning- en utiliteitsbouw.

Contactinformatie
Kijk voor meer informatie over de Fiberplast Group op onze website www.fiberplast.nl. en op
www.fiberplastbiobased.nl voor meer informatie over Fiberplast biobased B.V.
Stuur je sollicitatiebrief voorzien van een bijgewerkt CV en een recente pasfoto naar
info@fiberplast.nl.
Vermeld als onderwerp: technisch/commercieel medewerker binnendienst Fiberplast biobased B.V.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

