
Nieuwsgierig gewordeN?
Heb je deze vacature doorgelezen en ben je enthousiast geworden? Neem dan 

contact met ons op! Stuur een motivatiebrief met CV ter attentie van Wendy 

Meulendijks-de Greef, doe dit via Indeed, de mail of schriftelijk naar Postbus 

220, 5460AE te Veghel. We hopen je snel te ontmoeten!

IEDER RAAM VERDIENT EEN SIERAAD

wat biedeN wij
We bieden je een afwisselende en uitdagende functie in een leuk team. 

Zonnelux is een groeiend bedrijf met gedreven medewerkers. De werksfeer is 

laagdrempelig, gezellig en betrokken. We waarderen ieders eigen mening en 

inbreng.

• een fulltime functie van 38 uur

• een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en kwaliteiten

• leuke bedrijfsactiviteiten

• uitzicht op vaste aanstelling

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

zoNNelux raamdecoratie 
produceert en verkoopt een breed assortiment 

aan raamdecoratie welke gedistribueerd wordt 

onder woning- en projectinrichters en 

zonweringsbedrijven.  

Door groei zijn wij op zoek naar een  Technisch  

Commercieel medewerker binnendienst (m/v).

Als technisch commercieel medewerker 

ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 

orderstroom van shutters. Shutters zijn 

sfeervolle houten binnenluiken die geheel op 

maat worden gemaakt in onze eigen fabriek.

Je houdt je bezig met het verwerken van de 

orders, het lezen van tekeningen, het maken 

van offertes en het geven van advies aan 

onze klanten. Je bent onderdeel van een leuk 

en gezellig team. In deze functie is geen dag 

hetzelfde. 

Ben je iemand met technisch inzicht en ben je 

commercieel ingesteld? Heb je affiniteit met 

producten van hout, maar ook ambitie voor 

een afwisselende kantoorbaan? 

Dan is Zonnelux op zoek naar jou!

TECHNISCH
COMMERCIEEL 
MEDEWERKER
je werkzaamhedeN zulleN oNder aNdere bestaaN uit
• Dagelijks contact met klanten uit Nederland en België

• Verwerken van inkomende e-mails en orders

• Ondersteuning bieden aan Zonnelux-specialisten bij shutter vraagstukken

• Opstellen van offertes en versturen van bevestigingen

• Dagelijks contact met monteurs voor het begeleiden van inmeet- en montageopdrachten

• Lezen van (bouw)tekeningen

• Controleren van CAD-tekeningen voor de shutters

we zoekeN Naar de volgeNde kwaliteiteN
• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau

• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie

• Goede beheersing van MS-office

• Kennis van de Engelse taal, Duits is een pré

• Je bent accuraat, flexibel, klantgericht en commercieel

• Je bent proactief, positief, enthousiast en toont initiatief

• Je kunt goed schakelen, bent stressbestendig, en hebt empathisch vermogen

• Je bent een echte teamplayer

38
 u

ur


