
Häfele Nederland BV gevestigd in Apeldoorn, is een zelfstandige onderneming binnen de 
internationaal opererende Häfele-groep. Häfele is met een breed productenpakket actief 
op het gebied van beslagtechniek voor meubelen, bouw, projecten en elektronische 
sluitsystemen. Klantgericht denken en handelen, deskundig advies, een slagvaardige 
aanpak en een collegiale open werksfeer staan bĳ onze organisatie hoog in het vaandel. 
Onze klanten in de meubelindustrie, interieur- en keukenbouw en de bouwwereld weten 
dit te waarderen.

In verband met de huidige groei en de uitbreiding van onze activiteiten zĳn wĳ op zoek 
naar een gedreven kandidaat voor de functie van:

Medewerker(-ster) Verkoop binnendienst

Wat verwachten wĳ? 
Het telefonisch voeren van technische, commerciële gesprekken met (potentiële) klanten. 
Het geven van vakkundige adviezen over producten, toepassingen en diensten om vanuit 
een klein team samen met de buitendienstmedewerkers een rayon te bewerken. Het 
correct afhandelen van verkoop gerelateerde administratieve werkzaamheden.

Wat zoeken we in jou?
Je hebt minimaal een (technische) MBO opleiding en/of je bent werkzaam in een 
meubel/interieurbouw gerelateerde omgeving. Je bent enthousiast, pro-actief,  klantge-
richt, commercieel en communicatief vaardig. Je houdt van contacten met mensen en je 
bent een echte teamspeler. Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré. Je hebt 
affiniteit met automatisering en bent bekend met ERP-systemen. Je bent bĳ voorkeur 
woonachtig in de omgeving van Apeldoorn.
 
Wat bieden we je? 
Je kunt rekenen op een boeiende baan binnen een professioneel en enthousiast team, 
waarin jĳ zelfstandig gaat functioneren en een grote mate van verantwoordelĳkheid 
draagt. Wĳ zorgen voor goede begeleiding en producttrainingen. Salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zĳn in overeenstemming met de functie. 

Interesse? 
Stuur een e-mail voorzien van je motivatie en CV naar vacature@hafele.nl. Je kunt 
uiteraard ook per brief reageren, stuur je reactie naar afdeling verkoop, t.a.v. Dhr. F. de 
Graeff. Voor meer informatie over Häfele Nederland BV kĳk op www.hafele.nl.

Häfele Nederland BV - Postbus 1085, 7301 BH Apeldoorn - Telefoon: 055-538 46 00 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


