
 

 

Vacature commercieel medewerker Backoffice - Apeldoorn 
 
Als commercieel medewerker Backoffice bij Houweling Group in Apeldoorn bied je administratieve 
ondersteuning. Denk hierbij aan het uitbrengen van offertes, verwerken van orders en contact met 
de klant. In deze veelzijdige functie heb je contact met klanten en collega’s van alle afdelingen. Je 
bent de spil tussen de klant en Houweling Group. 
 
Omschrijving:  
Je start de dag met een ‘goedemorgen gesprek’ en een bak koffie, intussen check je de mailbox. Je 
voert orders in voor werkschoenen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Tussendoor 
geef je een klant telefonisch advies over onze producten. Op basis van jouw advies plaatst een 
nieuwe klant een order, zo zie je gelijk resultaat op je inspanningen. Na de lunch verwerk je nieuwe 
aanvragen en volg je de uitstaande offertes op. 
 
Wat ga je doen:  
 

• Je bent samen met een accountmanager verantwoordelijk voor de verkoop en 
klanttevredenheid in een rayon. 

• Je verwerkt, beheert en archiveert orders, offertes en overeenkomsten.  

• Je behandelt de meest voorkomende vragen van onze relaties aan de balie, per telefoon en 
e-mail. 

• Je werkt nauw samen met je collega’s van afdeling Backoffice, Sales en Purchasing. 

• Je verricht de meest voorkomende administratieve werkzaamheden.  

• Je ziet kansen en stelt proactief verbeteringen voor. 
 
Wij bieden:  

• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding. 

• Een baan voor 32 – 40 uur per week. 

• Een baan bij een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf. 

• Een werkomgeving met korte lijnen en de ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht 
uit te voeren. 

• Cursussen, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden.  

• Een goede pensioenregeling.  

• Mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness. 

• Personeelskorting op artikelen uit onze showroom.  
 
Hier herken jij jezelf in:  

• Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau. 

• Je hebt 1 tot 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je werkt zelfstandig en resultaatgericht. 

• Je hebt commercieel inzicht en bent klantvriendelijk. 
 

For safe keeping. 
Wij zijn een internationaal opererend familiebedrijf met meerdere vestigingen, maar we werken 



 

 

als één team aan safe keeping. Met elkaar creëren wij dagelijks een veilige en gezonde 
werkomgeving voor onze relaties én voor jou. Bij deze functie kom je in dienst bij onze business unit 
Houweling Veiligheid bv, afdeling Backoffice. Je standplaats is onze vestiging in Apeldoorn.  
 
Wat collega’s zeggen: 
‘‘’Het is prettig werken binnen een klein team hier in Apeldoorn. Collega’s 
hebben hart voor de zaak en de sfeer is informeel. Ik heb veel zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid en dat waardeer ik. Naar aanleiding van mijn ideeën 
zie ik ook daadwerkelijk verandering.’’  

- Martijn Tielbeke (Backoffice) 
 
Solliciteer direct: 
Je kunt reageren tot 6 maart 2021 door te solliciteren via onze portal werkenbijhouweling.nl. Bij 
vragen en voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tom Bouwmeester 
(Manager Houweling Veiligheid bv) via 06 55852894 of tom.bouwmeester@houweling.nl.  
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, we werven ons personeel in eigen beheer. 

https://www.werkenbijhouweling.nl/
mailto:tom.bouwmeester@houweling.nl

