
 

 

Vacature 
 Vertegenwoordiger (fulltime) 
 Werkomschrijving: Als vertegenwoordiger haal je voor ons uitgebreide wagenpark nieuwe klanten en projecten binnen en loop je onze bestaande klanten gedegen na. Je bekijkt werken, bereid werken voor door middel van bijvoorbeeld het opstellen van hijsplannen en maakt diverse calculaties.    Profielomschrijving: Je bent woonachtig binnen een straal van 25 km van Zoeterwoude en bent in het bezit van het rijbewijs B.  Je hebt HBO werk- en denkniveau, een hands-on mentaliteit en hebt affiniteit met onze branche. Je kunt snel en gericht handelen naar de wensen en behoeften van de klanten. Je bent flexibel, hebt geen 9-17 mentaliteit. Je werkt zelfstandig, maar bent ook een teamspeler. Je bent representatief, communicatief zeer vaardig en beheerst diverse communicatieniveaus. De Nederlandse en Engelse taal beheers je goed, zowel schriftelijk als mondeling, Duits is een pré. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.  Wat bieden wij: We bieden jou de mogelijkheid te werken in een wereld die nooit stilstaat en waarbij elke klus een uitdaging kan zijn. De mogelijkheid om door te groeien is aanwezig en je krijgt de kans vakgerichte cursussen te volgen. Zowel het salaris als het arbeidsvoorwaarden pakket zijn marktconform.  Is jouw interesse gewekt en pas je binnen de profielomschrijving? Stuur dan jouw motivatie met c.v. naar personeelszaken@vanmarwijk.com  
      Van Marwijk Kraanverhuur is een familiebedrijf welke in 1941 is opgericht in Leidschendam. Nadat het bedrijf in 1976 verhuisde naar Zoeterwoude is het uitgegroeid tot een in hijswerk gespecialiseerd bedrijf met een wagenpark van circa 45 hijskranen en diverse zwaar transport trucks.  We zijn met name werkzaam in de bouw, industrie en wind. Zowel nationaal als internationaal voeren wij hijswerkzaamheden uit.  We zijn VCA-gecertificeerd en hebben een CO2-footprint.   We zijn een bedrijf waarbinnen een informele sfeer hangt. Collegialiteit vinden we belangrijk, want met zijn allen zijn we sterk en kunnen we elke klus klaren. Onze werknemers zijn kundig en zeer vakbekwaam, waartoe we veilig en oplossingsgericht de hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren.  Van Marwijk Kraanverhuur B.V.    Tel: +31(0)71 – 58 99 344 Produktieweg 36 2382 PC Zoeterwoude     www.vanmarwijk.com  


