
VERKOPER 
Func� eomschrijving:
Ben jij commercieel en heb je affi  niteit met technische producten?
In de func� e van verkoper binnendienst geef jij alles om de klant goed te adviseren. Je 
gee�  de klanten een vertrouwd gevoel en ondersteunt ze bij het maken van een keuze 
waar ze jarenlang plezier van hebben. 

Func� e eisen:
• Afgeronde MBO opleiding, het liefst rich� ng Bouw of Techniek;
• Je bent communica� ef sterk, kunt luisteren, adviseren en overtuigen;
• In het bezit van een Rijbewijs B;
• Woonach� g in regio Haaglanden;
• Minimaal 2 jaar werkervaring in gelijkwaardige func� e;
• Goede beheersing van het offi  ce pakket;
• Op zaterdag werken is een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden:
• Salarisindica� e a� ankelijk van kennis en ervaring;
• Een jaarcontact met de insteek voor een lange termijn;
• Een veelzijdige baan met een energiek team;
• Goede pensioenregeling;
• Dienstverband vol� jd, 40 uur.

RECEPTIONISTE 
Func� eomschrijving:
Als recep� oniste ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten bij vragen, verzoeken of 
problemen. 
Meestal ligt de oplossing voor klanten niet direct voor het oprapen. Je gaat informa� e 
verzamelen en weet de juiste collega’s binnen het bedrijf hiervoor te vinden. Het is 
belangrijk dat je alles goed afstemt met collega's, aangezien de klant zit te wachten. 
Ook is verwach� ngsmanagement rich� ng de klant essen� eel. Uiteindelijk bundel je alle 
informa� e tot een duidelijk antwoord of een goede oplossing waar de klant echt iets aan 
hee� . Daarnaast ondersteun je administra� ef de afdelingen werkvoorbereiding, planning 
en verkoop.

Func� e eisen:
• je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en kan jezelf verwoorden, zowel 

mondeling als schri� elijk;
• plan- en organisa� evermogen voor het plannen van de werkzaamheden en het stellen 

van prioriteiten;
• Vriendelijke telefoonstem en communica� ef vaardig;
• Goede beheersing van het Offi  ce pakket.

Arbeidsvoorwaarden:
• Salarisindica� e a� ankelijk van kennis en ervaring;
• Een jaarcontact met de insteek voor een lange termijn;
• Een veelzijdige baan met een energiek team;
• Goede pensioenregeling;
• Dienstverband par�  me uren in overleg.

WERKVOORBEREIDER/TEKENAAR
Func� eomschrijving:
Jij bent niet alleen goed met cijfers, ook techniek en de bouw zijn jou niet vreemd. 
Als werkvoorbereider zorg je dat aan alle voorwaarden, en dan bedoelen we echt alle 
voorwaarden, is voldaan voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen.

Func� e eisen:
• Afgeronde MBO opleiding, het liefst rich� ng Bouw of Techniek;
• Iemand met bouwkundig inzicht;
• In bezit van rijbewijs B , rijbewijs E is een pré;
• Woonach� g in regio Haaglanden;
• Planning, coördina� e en organisatorische skills;
• Je hebt aandacht voor de kleinste details;
• Zelfstandige werkhouding.

Arbeidsvoorwaarden:
• Salarisindica� e a� ankelijk van kennis en ervaring;
• Een jaarcontact met de insteek voor een lange termijn;
• Een veelzijdige baan met een energiek team;
• Goede pensioenregeling;
• Dienstverband vol� jd, 40 uur.

Reageren op één van deze func� e?
Stuur jouw sollicita� e met CV naar info@pronkkozijnen.nl 

ter a� en� e van Mevrouw P. van de Goor.
Wil je vooraf meer informa� e dan kun je contact met 

ons opnemen op telefoonnummer: 0174-794888


