
VACATURE

MEDEWERKER
BINNENDIENST (M/V/X)

Wat heb jij?
• Een klantgerichte, flexibele instelling;
• Minimaal een halfvol glas;
• Het hebben van een energieke, enthousiaste en 

resultaatgerichte houding;
• Accuratesse en oog voor detail, zowel in woord als 

geschrift;
• Talent om fijn en prettig samen te kunnen werken met je 

collega’s van de binnen- en buitendienst;
• Minimaal Mbo werk- en denkniveau.

Wat ga je doen?
In de dynamische meubelwereld is geen dag hetzelfde. Hier 
word je enthousiast van en als eerste aanspreekpunt voor de 
klanten van Nouvion ben je altijd positief. Dagelijks verwerk je 
orders, geef je antwoord op de meest uiteenlopende vragen 
van klanten én zorg je ervoor dat ordertrajecten goed worden 
gecoördineerd en ingepland. 

Door je servicegerichte instelling en proactieve 
houding denk je oplossingsgericht mee met zowel 
klanten als collega’s. Je werkt vanuit ons kantoor in 
Uden en samen met je eveneens betrokken collega’s 
maak je van je werkdag een topdag! 

Wat krijg je ervoor terug?
• Een fulltime baan voor de lange termijn;
• Uitdaging met verantwoordelijkheid en een goed 

salaris;
• Zelfontplooiing en afwisseling binnen de functie;
• Pensioenopbouw en stabiele 

toekomstmogelijkheden;
• Een platte organisatie, informele werksfeer met 

fijne collega’s en lekkere koffie of thee;
• Werken met kwalitatief hoogwaardige meubels;
• Een werkgever die successen viert.

Waar?
Bij Nouvion in Uden, een enthousiaste 
meubelfabrikant met nationale- en internationale 
contacten. Vanuit onder andere de eigen fabriek 
in Polen vinden onze stijlvolle meubelen van hoge 
kwaliteit hun eigen weg door heel Europa via meer 
dan 1.600 verkooppunten. 

Dit wil je!
Mail je sollicitatiebrief, en CV naar: 
n.kanters@nouvion.nl of bel 06-15187280.

Over deze functie:
Als commercieel medewerker zorg je ervoor dat 
de puntjes al op de i staan voordat het er echt op 
aankomt. Als geen ander weet je deze veelzijdige 
functie te voorzien van charme, energie en het 
gewenste resultaat. Je kunt onze producten en 
diensten op de juiste manier bespreken met onze 
klant en beantwoord vragen overtuigend en 
vriendelijk. Je bent een fijn en positief aanspreekpunt 
voor onze klanten en collega’s. 

Koperslagerstraat 13, 5405 BS Uden, Nederland |  www.nouvion.nl
Dutch furniture at its best!

Ben jij de duizendpoot die zowel klant als 
collega positief verrast?

Dan willen wij jou!


