
De Schuurman Groep biedt een mooie functie bij een sterk groeiende organisatie. Een rol waarin je mee kan bouwen 
aan de toekomst van een ambitieuze technische groothandel. Dé kans om te werken bij een solide familiebedrijf met 

korte communicatielijnen en met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Voor onze vestigingen in Enschede en Apeldoorn 
zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Manager Verkoopteam/Filiaalmanager
Als manager van het verkoopteam van onze filialen Apeldoorn en Enschede ben je verantwoordelijk voor de resultaten 

van de vestigingen. Je draagt zorg voor het opstellen van verkoopplannen, het behalen van gestelde targets en de 
verdere ontwikkeling van jouw teams. Als meewerkend voorman neem je actief deel aan het verkoopproces. 

Je bent de direct leidinggevende van zowel de binnen- als de buitendienst en coacht hen zowel bij de uitvoering van 
de werkzaamheden als het professionaliseren van het team als geheel. 

Daarnaast organiseer je diverse regioactiviteiten. Ook denk je actief mee met het commerciële beleid van de 
organisatie en werk je samen met je collega-filiaalmanagers. Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Verkoop.

Profiel 
• HBO niveau, aangevuld met relevante managementopleidingen 
• Managementkwaliteiten, waaronder aantoonbare ervaring met en geschiktheid voor het leiden 
  van veranderingsprocessen en het coachen van (verkoop-)medewerkers
• Een opleiding of ervaring in elektrotechniek 
• Goede commerciële en communicatieve vaardigheden 
• Je bent proactief, hebt overtuigingskracht en teamspirit
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Wat mag je van ons verwachten? 
Naast een goed salaris en bonusregeling, krijg je de beschikking over een leaseauto en een laptop. Wij houden ons 
aan de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een jaarcontract, en als we blij met je 
zijn, dan zetten we dit om naar een vast contract. Je krijgt er zo’n 140 collega’s bij en we hebben een leuke regeling 
voor Personeelsaankopen. Ook krijg je toegang tot een online-learningplatform.

Zie je dit wel zitten? 
Overtuig ons dan dat jij degene bent die ons verkoopteam naar grote hoogten laat stijgen! Dat kun je doen door een 
mail te sturen met je CV, naar: hrm@schuurman.nl en wie weet kun jij eerdaags onze koffie komen proeven! 
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl 

Even over ons:
Schuurman is al 97 jaar een begrip in Alkmaar. Voornamelijk als Elektrotechnische Groothandel, maar ook als Siematic 
Keukenshowroom en als groothandel in consumentengoederen. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een 
groenere wereld met ons innovatieve bedrijf op het gebied van zonnestroomprodukten en uiterst milieuvriendelijke 
stroomopslagsystemen. Hoewel ons hoofdkantoor in Alkmaar gevestigd is, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, 
Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Wij vinden een juiste leveringsprestatie en een goede 
advisering aan onze klanten heel belangrijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

www.linkedin.com/company/401131


