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Speedheat is als franchise-organisatie één van de belangrijkste spelers op het 

gebied van elektrische infrarood vloer- en wandverwarming. Het leveren en 

installeren van ons 1mm dunne systeem is sinds 1996 onze kernactiviteit: 

van kleine installaties voor particulieren en bedrijven, tot grootschalige pro-

jecten en gehele woningen. Ter ondersteuning van de directie zoeken wij een:

Technisch-commercieel adviseur (38 u/w)
In deze functie draag je bij aan verdere professionalisering van de organisatie, het succes 

van het team/projecten en je denkt mee over verbeteringen in het verkoopproces en op 

technisch vlak. Je ontwikkelt mede het commercieel beleid, initieert nieuwe 

projecten/markten, en vergroot de omzet van zowel Speedheat als ons doe-het-zelfmerk 

Quickheat-Floor.

Wat ga je doen?
•je wordt het aanspreekpunt bij technische vraagstukken

•je legt en onderhoudt contacten in de branche van bouwend en renoverend Nederland 

•Je ondersteunt bij werving, selectie en begeleiding van nieuwe franchisenemers

•je neemt landelijke aanvragen/projecten in behandeling

•met de marketing afdeling werk je aan landelijke marketing- en salescampagnes

•je bent aanjager en begeleider van regionale commerciële activiteiten door franchisenemers,

•je onderhoudt contacten met landelijke accounts.

Wat heb jij in huis?
• (bij voorkeur) een afgeronde, technische HBO opleiding 

• relevante werkervaring en een eigen netwerk in de bouw- en/of renovatiesector,

• goed cijfermatig inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel voor resultaat,

• commercieel inzicht; je ziet en pakt kansen in je netwerken 

• een zelfstandige, flexibele instelling en je werkt graag in (project)teams.

• je bent analytisch en oplossingsgericht en kunt mensen motiveren en verbinden 

• je bent enthousiast, proactief, stressbestendig en communicatief vaardig.

Wat bieden wij?
• fulltime functie op basis van 38 uur per week

• marktconform salaris o.b.v. CAO Techn. Groothandel en goede arbeidsvoorwaarden

• laptop van de zaak en telefoon, km.vergoeding of auto v/d zaak

• boeiende, collegiale werkomgeving met afwisselende taken.

• groeiende organisatie in een sterk groeiende branche.

Onze missie is duurzaam verwarmen met zo min mogelijk energie. Wordt de warmte van 

morgen jouw baan van morgen? Verras ons met je motivatie en stuur deze met CV via email 

naar Jeanine Prang: j.prang@speedheat.nl


