
Junior commercieel medewerker 
(binnendienst) UNIQ & SB-Railing
Met de UNIQ en SB-Railing producten biedt IMS Nederland een uitgebreid  
assortiment profielen en componenten voor balustrades en hekwerken. Onze per-
soonlijke manier van zakendoen maakt het onderscheid in de competitieve B2B markt 
en is een mix van techniek en sales.  

Voor het verder ontwikkelen van deze productgroep zijn wij op zoek naar een  
ambitieuze en proactieve collega, die zin heeft in een uitdagende en afwisselende 
baan. 

Functieomschrijving

We starten met een gedegen inwerktraject, zodat je snel zelfstandig aan de slag kunt. 
Je verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
• contact onderhouden met onze binnen- en buitenlandse (potentiële) klanten 
• offertes uitbrengen en opvolgen
• orders afsluiten en bewaken
• het verzorgen van de customer service, zoals het beantwoorden van  
 klantvragen 
• actief op zoek gaan naar projecten in de verschillende media
• deelnemen aan nationale en internationale vakbeurzen

Functie-eisen 

Je vaardigheden en interesses zijn belangrijk om succesvol te kunnen zijn in deze 
functie. Je hebt/bent:
• minimaal (V)MBO werk- en denkniveau 
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse en goede beheersing van  
 de Engelse taal, beheersing van Duits en Frans is een pre
• een positieve, klantgerichte en flexibele instelling
• gevoel voor techniek en bouw, het kunnen lezen van tekeningen is een pre
• communicatief sterk, doortastend en overtuigend

Aanbod

Je komt te werken in een platte organisatie waar direct en informeel met elkaar wordt 
gecommuniceerd. Verder bieden wij:
• een marktconform salaris met goede groeiperspectieven
• 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering en  
 de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken (na het inwerktraject)

Herken jij jezelf in dit profiel en heb je interesse in deze fulltime job in een enthousiast 
team bij een solide organisatie, met volop mogelijkheden om jezelf verder te  
ontwikkelen?

Stuur dan je sollicitatie, met motivatie en  
cv naar sollicitatie@imsnederland.nl

IMS Nederland B.V. in Zwijndrecht is een allround 
leverancier en distributeur van staal, roestvast staal en 
aluminium en heeft al sinds 1954 een gerenommeerde 
naam in de staalbranche. De onderneming is onderdeel 
van IMS Group, die met 47 distributiecentra
vertegenwoordigd is in 10 Europese landen en ca. 1700 
werknemers heeft.

IMS Nederland B.V.
Gildenweg 21, 3334 KC  Zwijndrecht
T: 078 6230600
www.ims-nederland.biz


