
Teammanager Elektrotechniek
Filiaal Alkmaar, Regio Noord-Holland 

Dienstverband: Fulltime (38 uur per week)

Je functie:
Het verkoopteam uit Alkmaar zoekt iemand die ze naar grote hoogten begeleidt. Coachen en motiveren is wat jij het 
liefst doet, en met de energie die jij geeft, halen zij het beste uit zichzelf. Samen gaan jullie niet alleen voor het behalen 
van de verkoopdoelstellingen, maar er voorbij! Je kent je klant als je broekzak en weet ze steeds weer te verrassen met 
excellente service. “Commercie” is your middle name en jouw creativiteit kun je kwijt in het organiseren van diverse 
regioactiviteiten. Met de collega-filiaalmanagers kun je sparren en samenwerken en een actieve bijdrage leveren aan 
het commerciële beleid van de organisatie. 

Wie ben je?
In de meest ideale situatie, ligt jouw basis in elektrotechniek, ben je bekend met onze producten en/of leveranciers en 
heb je een netwerk van installateurs of industriële klanten in Noord-Holland. Heb je dat nog niet? Dan ben je proactief 
genoeg om dit op te bouwen. Door jouw charme krijg je mensen makkelijk mee, maar je zegt net zo makkelijk “Nee”. 

Wat mag je van ons verwachten?
Een prettige werksfeer, 130 fijne collega’s die aanvoelen als familie en betrokken management dat vertrouwt op 
jouw expertise. Daarnaast een lease-auto om je klanten te kunnen bezoeken en uiteraard een laptop. Voor de 
arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een 
jaarcontract - en als we blij met elkaar zijn - dan zetten we dit om naar een vast contract. We hebben een leuke 
regeling voor personeelsaankopen en je krijgt toegang tot een online-learning platform. 

Over ons:
Schuurman is als familiebedrijf al 98 jaar een begrip in Alkmaar. Naast het hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook 
vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Wij zijn er zeer trots op dat 
wij als winnaar zijn verkozen van de NHN Business awards 2020 in de categorie familiebedrijven. 
We zijn bekend als Elektrotechnische Groothandel met landelijke dekking. Daarnaast zijn we ook actief als 
keukenbedrijf, groothandel in consumentengoederen, en leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld met ons 
innovatieve bedrijf op het gebied van energie-opwekking en uiterst milieuvriendelijke energie-opslagsystemen. 

Ook graag bij Schuurman werken?
Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV, naar: hrm@schuurman.nl
Wij kijken er naar uit! 

Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
Liever geen reacties van bureaus. 

Wij zoeken zelf onze nieuwe Schuurman-familieleden uit.

www.linkedin.com/company/401131


