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WIJ ZOEKEN:
•  JUNIOR

ACCOUNTMANAGER
Ben je op zoek naar een 
leuke en uitdagende com-
merciële startersbaan met 
veel klantcontact, dan zijn 
wij op zoek naar jou! We 
begeleiden en ondersteunen 
je in jouw ontwikkeling als 
junior accountmanager door 
bijvoorbeeld trainingen op 
het gebied van kennis en 
commerciële vaardigheden.

•  SHOWROOM 
ADVISEUR SANITAIR

In de functie van showroom
adviseur sanitair ben je 
verantwoordelijk voor de 
verkoop van sanitair en 
tegels in onze showroom in 
Middelburg. Ben je klantge-
richt en heb je uitstekende 
communicatieve vaardig-
heden, dan zijn we op zoek 
naar jou!

• TEGELZETTER

Als tegelzetter ben je verant-
woordelijk voor het plaatsen 
van wand- en vloertegels
in nieuwbouwwoningen,
utiliteit, recreatie- en
renovatie projecten,
zodanig dat het geleverde 
tegelwerk voldoet aan
de gestelde eisen op de 
tekening of werkopdracht.

•  WERKVOOR-
BEREIDER KEUKENS

In deze dynamische functie 
van werkvoorbereider
keukens ben je verantwoor-
delijk voor het begeleiden 
van projecten van A tot 
Z. Vanuit jouw rol heb je 
regelmatig contact met onze 
opdrachtgevers. Je spreekt 
de taal, kent de bouw en 
je overziet de commerciële 
belangen.

•  KEUKENMONTEUR

Als keukenmonteur ben je 
verantwoordelijk voor de 
complete montage en
installatie van de keukens, 
zodanig dat de geplaatste 
keuken voldoet aan de 
gestelde eisen. Samen met 
de klant streef je naar een 
optimaal resultaat. Ook zal je 
van tijd tot tijd ook terugko-
men bij klanten voor service.

•  WERKVOOR-
BEREIDER TEGELS
& SANITAIR

In deze dynamische functie 
van werkvoorbereider tegels 
& sanitair ben je de schakel 
tussen collega showroom-
verkopers en opdracht-
gevers. Je spreekt de taal, 
kent de bouw en je overziet 
de commerciële belangen.
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Jouw werkplek
Met 32 vestigingen is Raab Karcher de landelijke bouwmaterialenleverancier met 
een ruim assortiment bouwstoffen, hout, bevestigingsmiddelen en een sterke 
landelijke logistiek. Bij alles wat we doen houden wij rekening met de invloed die 
onze bedrijfsvoering, materialen en producten hebben op milieu en maatschappij. 
Zo kunnen ook toekomstige generaties blijven steunen op ‘de hoeksteen van de 
bouw’. Met ongeveer 700 collega’s die in de 32 vestigingen werken, zijn onze teams 
klein maar fi jn. Hierdoor zijn de teams hecht en bij elkaar betrokken. En niet alleen 
dat, ook is er veel diversiteit. Vrouwen en mannen. Jong en oud. In uiteenlopende 
functies, van chauffeurs tot marketingmedewerkers, van binnendienstmedewerker 
tot teamleider Magazijn. Diversiteit ten top dus.

Dit kan je van ons verwachten
Raab Karcher is 1 van de werkmaatschappijen die valt onder de grote, internationale organisatie 
Saint-Gobain. In de afgelopen 5 jaar, ook in 2020, is Saint-Gobain uitgeroepen tot Top Employer 
in Nederland. We bieden goede arbeidsomstandigheden, koesteren talent en ontwikkelen op alle 
niveaus van de organisatie. We staan er om bekend dat we ons personeelsbeleid continu door 
ontwikkelen en optimaliseren.

WIL JE SAMEN MET ONS BOUWEN AAN DE TOEKOMST?
BEKIJK DAN DE VACATURES OP: 
WWW.WERKENBIJSAINTGOBAINDISTRIBUTION.NL

MEER INFORMATIE NODIG? BEL DAN NAAR:  06 5107 69 48


