
Your panels, our passion

Internati onal Plywood is een succesvol importeur en distributeur van houten 
plaatmaterialen gevestigd in Nieuwland (Utrecht). Onze afnemers zijn de 
hout- en bouwmaterialenhandel en geselecteerde multiplexverwerkende 
industrieën. Internati onal Plywood wil de beste partner zijn met klantgerichte 
oplossingen en kennis van zaken in ons vakgebied.

Kom je ons verkoopteam versterken?

Een vertegenwoordiger binnen IP hee�  handelsgeest. Rela� ebouwer, 
commercialiteit, klant- en resultaatgericht zijn de kernwaarden in deze 
zelfstandige buitendiens� unc� e met omzet- en margeverantwoordelijkheid. De 
vertegenwoordiger is geïnteresseerd in de klant, spreekt de taal van de klanten 
in de hout- en bouwmaterialenhandel. Is con� nu op zoek naar klantgerichte 
oplossingen, weet wanneer IP daarin van toegevoegde waarde kan zijn en 
kent dus de markt (segmenten) waarin IP ac� ef is of wil zijn. Onderkent trends 
en ontwikkelingen in de markt en is in staat daar op in te spelen. Flexibele 
teamspeler met HBO werk- en denkniveau. Je rapporteert aan de manager 
verkoop Benelux en je woont in je rayon.

Ben jij onze nieuwe collega?
• Klantgericht en resultaatgericht
• Goede communica� eve, sociale en 
      commerciële vaardigheden
• Organisatorisch sterk (ook digitaal)

• Werkt en rapporteert op hbo-niveau
• Voelt zich thuis in de hout- en/of 
 bouwmaterialen branche                   
• Ervaring in vergelijkbare func� e is 
 een pré

Wij bieden:
IP is een solide, succesvolle en gezonde organisa� e met een dynamisch werkveld 
en een interna� onaal karakter. Wij bieden naast een marktconform salaris prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Wil jij deel uitmaken van ons IP team?
Herken je jezelf in deze adverten� e? Solliciteer dan nu en mail je mo� va� e en CV 
naar vacatures@interna� onalplywood.nl. Voor meer informa� e over ons bedrijf 
kijk op www.interna� onalplywood.nl. Of neem contact op met Shirley Roelofs 
voor P&O vragen of met Herwin Ru� e voor func� e inhoudelijke vragen.

Acquisi� e n.a.v. deze adverten� e wordt niet op prijs gesteld.
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