
 

COMMERCIEEL MEDEWERKER BOUWPRODUCTEN 

Standplaats Hendriks Uden | fulltime 

‘’Adviseer jij graag de klant over het juiste product? Krijg je energie van een netjes ingericht winkelschap? Lees 

dan snel verder!’’ 

Wat ga je doen? 

Als commercieel medewerker bouwproducten ben je dé specialist in het verkopen van ons uitgebreide 

assortiment gereedschappen, hang- en sluitwerk, ijzerwaren, bevestigingsmaterialen, elektra en nog veel meer! 

Het spreekt je aan om veel in contact te zijn met de klant. Je vindt het fijn de klant een aangenaam gevoel te 

geven tijdens zijn winkelbezoek. Hierbij zet je graag jouw expertise in en probeer je met de klant mee te denken 

tijdens zijn of haar zoektocht naar het juiste product.  

Een greep uit je taken pakket: 

 Je beantwoordt vragen en geeft klanten advies over onze producten. 

 Je bedenkt passende acties en presenteert deze in de winkel. 

 Je beheert de voorraad in de winkel en zorgt dat de schappen gevuld blijven. 

Wij bieden: 

Zou jij graag een doordeweekse dag vrij willen zijn? Geen probleem! Bij Hendriks werk je vier doordeweekse 

dagen van 7:00 tot 17:00. Daarnaast werk je eenmaal in de vier weken op zaterdag van 8:00 tot 16:00. Verder 

bieden wij jou het volgende: 

 Een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  

 Mogelijkheden tot het volgen van extra benodigde opleidingen.  

 Prima arbeidsvoorwaarden. 

 Afwisselende werkzaamheden in een klein en dynamisch team. 

Wat neem je mee? 

Je bent communicatief sterk, neemt je eigen verantwoordelijkheden en gaat een uitdaging niet uit de weg. Verder 

herken jij jezelf in de volgende uitspraken: 

 Je hebt kennis, interesse en affiniteit met bouwmaterialen. 

 Je bent graag in contact met mensen. 

 Je hebt relevante commerciële ervaring. 

 Je hebt mbo werk- en denkniveau. 

 



 

Over Hendriks (Onderdeel van Polvo BV) 

Hendriks is een begrip in de regio Uden. Het is behalve een groothandel in materialen voor bouw en industrie 

bijvoorbeeld ook gespecialiseerd in het maken van elektronische autosleutels. Een zeer bijzonder specialisme is 

de verkoop van gas en alle aanverwante artikelen. Hendriks is onderdeel van Polvo, een BV van 13 

gerenommeerde ijzerwarenvakhandels met 51 vestigingen door heel Nederland.  

Heb je interesse? 

Reageer dan op deze vacature en stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@polvobv.nl . Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Pascal van Valen, verantwoordelijke voor de werving- en selectie bij 

Polvo BV via p.vanvalen@polvobv.nl of telefonisch via 088 765 1968.  

Alle sollicitaties zullen met de uiterste vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen. 

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