
  

 

 

 
Al ruim 135 jaar is familiebedrijf KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen 
zeilmakerij. Sinds 1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, 
industrie, transport, offshore en windenergie, scheepsbouw, overheid en de landbouw. Keuring en 
inspectie van hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. We zijn volop in 
ontwikkeling en om alle marktkansen optimaal te benutten zijn wij op zoek naar een: 
 

(Junior) Medewerker verkoop binnendienst 
 

ter uitbreiding van onze vestiging in Groningen 
 

 
De functie: 
Als Medewerker verkoop binnendienst kom je te werken in ons verkoopteam met zowel collega’s 
van de binnen-, als de buitendienst. Dagelijks heb je contact met klanten en fungeer je als hun 
aanspreekpunt. Je weet hen te voorzien van de nodige informatie met betrekking tot levertijd, 
voorraad en  productinformatie. Ook kunnen klanten bij jou terecht voor technisch advies en weet jij 
ze te voorzien van de juiste producten die KWINT te bieden heeft. Met jouw kennis en vakkundige 
hulp zorg jij voor tevreden klanten en bied je ondersteuning aan de buitendienst. 

 
 
Wie zoeken wij? 

Voor deze veelzijdige functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste verkoper binnendienst. Je bent 
zelfstandig, communicatief vaardig, proactief en commercieel ingesteld. Je beheerst de Nederlandse 
en Engelse taal, mondeling en schriftelijk. Je hebt affiniteit met techniek en mag graag mensen 
adviseren. Dit kan als starter of met enige jaren ervaring in deze functie. 

 

Wat bieden wij? 
We zijn een dynamisch bedrijf dat continu in beweging is, we kennen een prettige werksfeer en een 
open cultuur. Wij bieden een functie voor 38 uur in de week ,minder is bespreekbaar, met kans op 
een contract voor onbepaalde tijd met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de 
SZS-cao. 
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. voor 14 mei naar 
jobs@kwintgroep.nl.  
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze hoofdkantoor in 
Groningen en vragen naar Yvonne Veenma: 050-3168989. 
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