
 
 
 
Commercieel medewerker - Oss 
 
 
Beschrijving vacature 
Functie : Commercieel Medewerker 
 
Werken bij Las-Pers betekent werken voor een betrouwbare leverancier en producent van 
roosters in een groeiende, internationale markt. Wij maken roosters voor de zware industrie, in de 
utiliteits- en woningbouw en in de transportsector. Maar alle roosters hebben, ongeacht de 
toepassing één ding gemeen: hoogstaande kwaliteit. 
 
Als commercieel medewerker (met technische affiniteit) werk je in ons verkoopteam met 5 
medewerkers. Jouw voornaamste taak is het in kaart brengen van partijen, zoals architecten en 
ingenieursbureaus, die bepalen welk type roosters in nieuwe gebouwen komen. Jij voorziet ze 
van informatie over onze roosters, zodat zij Las-Pers roosters in hun ontwerpen meenemen. Je 
brengt ook grootafnemers en andere interessante partijen in kaart, en je gaat met hen het 
gesprek aan zodat Las-Pers bovenaan de short list komt te staan. Het doel is natuurlijk om een 
mooie offerte op te kunnen stellen en uiteindelijk de deal te kunnen maken. Zo realiseer je met 
jouw team de omzetdoelstellingen in Nederland.  
 
Je bent circa 30% bij klanten op locatie en circa 70% van jouw tijd werk je op kantoor.  
 
 

Gestelde eisen 
 
Profiel van de functie 
 

• Je hebt mbo of hbo werk- en denkniveau; 
• Je hebt een commerciële opleiding met technische affiniteit (je kunt technische 

tekeningen lezen) of je hebt een technische opleiding en je hebt commerciële affiniteit; 
• Werkervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Wij staan open voor ervaren krachten, maar 

zijn net zo enthousiast over het vak leren aan een jong talent;  
• Je hebt ervaring met verkoopgesprekken en je kunt presentaties voor groepen geven; 
• Je bent resultaatgericht en toont regelmatig initiatief; dat waarderen wij; 
• Je werkt ook secuur, wat nodig is voor de technische kant van deze baan; 
• Omdat je ook naar klanten gaat, heb je natuurlijk een rijbewijs; 
• Ons moederbedrijf is Duits en veel bestellingen gaan daarom ook in het Duits. Het 

beheersen van deze taal is daarom belangrijk.  
 

 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Frank Otterdijks (Hoofd 
Verkoop) via: 0412-631531. Wil je direct solliciteren? Mail dan naar Frie Klerks: f.klerks@las-
pers.nl  
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