
International Plywood in het kort
•    Sinds 1985

•    Informele bedrijfscultuur
•    Toonaangevend en onafhankelijk
•    Gevestigd in Nieuwland (Utrecht)

•    Wereldwijd netwerk van leveranciers

Wij zijn op zoek naar een
Commercieel Manager
(Fulltime)

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het strategische en operationele commerciële omnichannel beleid. 

Kent de markt en speelt in op ontwikkelingen. Je brengt ons verder in een nieuwe fase in de markt. 
Je geeft dagelijkse leiding aan de 9 collega’s van het verkoopteam en bent het aanspreekpunt 
voor Key Accounts. Ook stel je jaarlijks het verkoopplan op. Als Commercieel Manager ben je 

lid van het MT en rapporteer je aan Henk Lozeman, onze Algemeen Directeur.

Wat breng je mee?
• Je neemt graag initiatief en de leiding
• 5 -10 jaar relevante werkervaring
• Je haalt het beste uit mensen
• Kunt organiseren als de beste
• Je bent een enthousiaste teamspeler
• Je kent de hout- of bouwmaterialenbranche
• Je bent goed in Nederlands en Engels

Wat mag je van ons verwachten?
• Een uitdagende en verantwoordelijke baan
• Leuke collega’s die nieuwsgierig zijn naar 
      jouw ideeën
• Een plezierige en informele werkomgeving 
• Een goed salaris en bovengemiddeld 
      arbeidsvoorwaarden pakket

Ben jij onze nieuwe Commercieel Manager? 
Dan horen we graag van je. Stuur je CV naar vacature@internationalplywood.nl 

Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Henk Lozeman, telefoon 0183 353000
www.internationalplywood.nl

De onmisbare schakel
Als manager ben je een onmisbare schakel in ons bedrijf. We zetten ons elke dag in voor onze klanten 
én elkaar. Hierdoor zijn we de onmisbare schakel voor onze klanten bij het inkopen en verkopen van 

jaarlijks 100.000 m3 houtachtig plaatmateriaal. Dat doen wij het liefst zo duurzaam mogelijk. 

Eerlijk – Dienstbaar - Gedreven – Scherp
Dit zijn onze waarden. We werken er elke dag aan om ze belangrijk te maken binnen ons bedrijf. 

Spreekt je dit aan? Dan kunnen we het ongetwijfeld goed met elkaar vinden en horen we graag van je.

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


