
Beeld bij de baan van Commercieel Medewerker Binnendienst
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor een optimale behandeling 
van onze klanten. Dit lukt jou doordat je met jouw sociale vaardigheden klanten adviseert over 
ons assortiment, hoe zij producten kunnen toepassen en door de verkoop af te ronden. Daarnaast 
zorg jij ervoor dat de orders en offertes zorgvuldig en op de juiste manier worden verwerkt. Ook 
ben jij het aanspreekpunt voor klanten, de accountmanagers en andere afdelingen binnen De 
Jager-Tolhoek.

Beeld bij de baan van Verkoopmedewerker Bouwshop
Als Verkoopmedewerker Bouwshop ben je verantwoordelijk voor een optimale behandeling van 
onze klanten. Dit lukt jou doordat je met jouw sociale vaardigheden klanten adviseert over ons 
assortiment, hoe zij producten kunnen toepassen en door de verkoop af te ronden. Je helpt 
met lossen, neemt inkomende goederen in ontvangst en controleert deze goederen aan de 
hand van bestelopdrachten en vrachtdocumenten. Ook neem je bestellingen aan en zorg je 
ervoor dat deze administratief goed worden afgehandeld.

Jouw werkplek
Met onze groothandel in Goes en onze bouwshops in Goes, Vlissingen en Bergen op Zoom,  
zijn wij een bekende toeleverancier van hout- en plaatmateriaal en bouwmaterialen aan de 
professionals in de bouwwereld in Zuid-West Nederland. De inzet van onze loyale 45 collega’s, 
een goede voorraad en leveringen op het juiste moment, op de juiste plaats, hebben ons ge-
bracht waar we nu staan. En kijk je naar hoe lang onze mensen De Jager-Tolhoek versterken, 
dan is dat ook al een hele tijd: binnen ons hechte, betrokken team is het verloop ongekend laag.

Dit kan je van ons verwachten
De Jager-Tolhoek is 1 van de werkmaatschappijen die valt onder de grote, internationale 
organisatie Saint-Gobain. We bieden goede arbeidsomstandigheden, koesteren talent en 
ontwikkelen op alle niveaus van de organisatie. Voor deze baan van Verkoopmedewerker 
Bouwshop bij De Jager-Tolhoek komt hier nog eens bovenop:

• werken in een team met collega’s die veel waarde hechten aan een prettige onderlinge 
samenwerking.

• ruimte om zelfstandig te werken met een hoge mate van verantwoordelijkheid.
• bijdragen aan onze groeistrategie.
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:

• een marktconform salaris.
• veel vrije tijd: 25 vakantie- en 12 atv-dagen.
• een goede pensioenregeling.
• korting op jouw ziektekostenverzekering
• volop mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen.
• jaarlijks FiscFree. Hiermee kan je korting op een tablet/laptop, fi ets of fi tness-

abonnement regelen.
• mogelijkheid om ieder jaar aandelen te kopen tegen een gunstige prijs.

• een leuke en uitdagende functie voor 40 uur in de week
• een uitgebreid leer- en inwerktraject om je voor te bereiden op de praktijk.

Wil je samen met ons bouwen aan de toekomst?
Laat het ons weten en solliciteer snel via www.werkenbijsaintgobaindistribution.nl
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