
 

 

 

Zit verkoop in je genen en heb je een voorliefde voor verf? Dan zoeken we jou! 

 

Nelfkoopmans staat voor ruim 130 jaar verf produceren. In onze moderne verffabriek in het  

Noorden van Friesland werken we met gepassioneerde vakmensen om iedere dag weer het  

verschil te maken. Dit doen we met onze mooie merken Nelf, Nelf Marine, Koopmans Verf, Drenth, 

Nylo, Zusex, Hydrant en NaturePaint voor klanten door heel Nederland en Europa

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 

Commercieel medewerker buitendienst  (m/v) 

Regio België 

In deze uitdagende functie ben je de verbindende schakel tussen opdrachtgevers, schilders en 
fabrikanten. Je bent het aanspreekpunt op zowel technisch als commercieel gebied. Je kent de 
Belgische markt en benut alle kansen om onze producten te introduceren in België. Je brengt zo nodig 
verftechnische adviezen uit in samenwerking met en ondersteund door onze verftechnische experts, 
begeleidt projecten en geeft voorlichting. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig onderhouden en 
uitbreiden van de relaties in België.
 

 

Functie-eisen: 

 

• Ondernemend, goede communicatieve 

en representatieve vaardigheden  

• Opleiding in en kennis van verf en 

schildersmarkt is een pré 

• Minimaal drie jaar ervaring in de 

commerciële buitendienst 

• Klant en resultaatgericht 

• Kennis van Microsoft Office 

programma’s 

• Woonachtig in de regio. 

• Kennis van de Nederlandse en Franse 

taal in zowel woord als geschrift 

 

Wat vragen wij: 

 

• Commerciële instelling  

• Communicatief sterk 

• Enthousiast  

• Zelfstandig maar ook een team-player 

• Proactief, kansen zien 

• Accuraat 

 

Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige, zelfstandige, 

uitdagende functie met veel 

verantwoordelijkheid en ruimte voor 

eigen inbreng 

• Prettige en dynamische werksfeer 

• Marktconform salaris 

• Fulltime functie  

• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

• Goede pensioenregeling 

• 29 vakantie en 11,5 ADV dagen 

• Auto van de zaak 

 

 

Interesse? 

 

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar 

hrm@nelfkoopmans.nl t.a.v. Janny Lourens. 

Voor inhoudelijke vragen te bereiken op 0518-

418038. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

 


