
Wat hebben wij jou te bieden?
Als eerste een goede kop koffie tijdens een kennismakingsgesprek. Maar belangrijk is dat wij je willen laten 
doen waar je goed in bent: verkopen. We bieden je de mogelijkheden om jouw commerciële kwaliteiten in te 
kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Door onze aanhoudende groei zijn er steeds nieuwe kansen en mo-
gelijkheden binnen de organisatie. Uiteraard krijg je de gelegenheid om opleidingen en cursussen te volgen. 
Daarnaast bieden wij je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Samengevat geven wij jou de 
kans om persoonlijk en professioneel te groeien.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie met CV naar: h.derksen@joostenkunststoffen.nl o.v.v. “vacature”. 

Wie zijn wij?
Joosten Kunststoffen is de one-stop-shop voor de GWW-sector, groenbedrijven en (semi-) overheid. Het 
assortiment bestaat uit folie, geotextiel, geogrids, complete kunststof leidingsystemen, kunststof (half)fabri-
caten, drainagesystemen, EPS constructies en producten voor groeiplaatsverbetering. Met vestigingen in 
Bemmel, Delft, Beverwijk en Goes en ons logistieke centrum in Bemmel bedienen wij heel Nederland. 
Kijk voor een indruk van ons assortiment, werkzaamheden en projecten op onze website: 
www.joostenkunststoffen.nl

| FOLIE
| GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS
| LEIDINGSYSTEMEN
| VIJVER EN TUIN
| EPS CONSTRUCTIES
| KUNSTSTOF FABRICATEN
| DRAINAGESYSTEMEN
| GROEIPLAATSVERBETERING

WWW.JOOSTENKUNSTSTOFFEN.NL

KOM WERKEN BIJ DE GROOTSTE 
ONE-STOP-SHOP VOOR
DE GWW- EN GROENSECTOR

Joosten Kunststoffen bv    Veilingweg 3 6681LA  Bemmel  t +31 (0)481 424 721   bemmel@joostenkunststoffen.nl

Wat ga je doen?
Je werkt in een team met commerciële collega’s die verdeeld zijn over onze vier filialen, jouw standplaats 
wordt Bemmel. Je wordt intern opgeleid en ondersteunt in eerste instantie het verkoopteam. Later zal je 
zelfstandig klanten adviseren over producttoepassingen, projecten calculeren, offertes uitbrengen en deze 
opvolgen.

Wat moet je hebben?
Je bent al werkzaam in een commerciële functie of je komt net van school, je houdt van aanpakken en je wil 
iedere dag weer wat leren. Daarnaast beschik je natuurlijk over alle standaard zaken zoals doorzettingsver-
mogen, enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden en ben je secuur, flexibel, collegiaal en zelfstan-
dig... maar dat spreekt voor zich.
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