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De Molen Banden, met vestigingen in Reek en Son, heeft als voornaamste activiteit het verkopen en 
monteren van banden voor alle doeleinden. 
 
Voor onze vestiging in REEK zijn wij op zoek naar een  
 
 
  JUNIOR VERKOPER BINNENDIENST LANDBOUWBANDEN M/V 
 
 
Taken 
 

 je wordt intern opgeleid voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden met 
betrekking tot de verkoop van landbouwbanden op de binnendienst.  

 je werkt in een klein verkoopteam en houdt je voornamelijk bezig met telefonische verkoop 
en alle bijhorende verkoopadministratie. 

 
Functie-inhoud 
 

 informeert en adviseert klanten op het gebied van landbouwbanden 

 houdt zich op de hoogte van prijsontwikkelingen, verkoopprijzen van concurrenten 

 stelt offertes op en maakt adviezen 

 noteert orders en verwerkt deze in het ERP-systeem 

 onderhoudt contacten met bestaande klanten 

 bijhouden van de webshop en online activiteiten  

 houdt zich op de hoogte middels productpresentaties, productinformatie en vakbeurzen 

 ondersteuning van de Verkoopleider in de dagelijkse werkzaamheden  
 
Uw profiel 
 

 MBO denk- en werkniveau 

 affiniteit met de agrarische sector 

 uitstekende communicatieve vaardigheden  

 goede commerciële vaardigheden  

 werkt netjes en gestructureerd 

 flexibele instelling, geen 8 tot 5 mentaliteit  

 gemotiveerd, stressbestendig, zelfstandig en collegiaal  

 affiniteit en ervaring met online activiteiten is een pré  

 een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 het spreken van Duits en Engels is wenselijk 

 het spreken van de Franse taal is een pré 

 positieve instelling 
 
 
Ons aanbod 

 een uitdagende en dynamische functie, waar je qua vergaring van kennis en kunde met 
betrekking tot de materie een pittige uitdaging wacht  

 een prettig verkoopteam met een no-nonsense instelling; direct in de communicatie en altijd 
op zoek naar de beste oplossing voor de klant 

  een marktconform salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 
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Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie, bij voorkeur via email, richten aan: 

 
De Molen Banden B.V. 
t.a.v. Personeelszaken (0486-479711) 
Rustvenseweg 2 
5375 KW Reek 
email: rene.elbers@demolenbanden.nl 
 
 


