
Wil jij bijdragen aan een  

duurzamere wereld? 

Verkoopadviseur binnendienst M/V 

De Terborgse HandelsOnderneming B.V. (THO) is één van Nederlands grootste leveranciers van tweedehands en 
refurbished kantoormeubilair. De THO is een belangrijke speler op het gebied van duurzame kantoorinrichtingen, 
de THO streeft naar zo min mogelijk vernietiging van goede producten. Om de klanten altijd te kunnen voorzien 
van een perfecte werkplek biedt de THO ook een assortiment nieuwe producten aan. De afgelopen jaren is de 
THO continu gegroeid, vooral door gewoon te blijven en te doen wat er belooft wordt. Een belangrijke reden voor 
het succes is het THO-team, hét visitekaartje van de organisatie. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn belangrijke woorden welke de THO cultuur typeren. Om de dienstverlening op het hoge niveau te houden 
welke de THO van haarzelf verwacht, is de THO op korte termijn op zoek naar een: 

(Junior) Verkoopadviseur binnendienst m/v (vestiging Huissen) 

Een dag als verkoopadviseur binnendienst bij de THO Huissen? Mocht jouw collega uit Terborg nog niet aanwe-

zig zijn dan begin je de dag met het openen van de showroom, het opstarten van de PC’s en dan… natuurlijk 

een kop koffie of thee! Na de koffie verwerk je binnengekomen (webshop)orders. Grotere orders bel je na om 

de levering af te stemmen. Tussendoor bellen en mailen relaties je voor uitbreiding of een upgrade van hun 

kantooromgeving en behandel je offerteaanvragen.  

Tijdens alle verkoopactiviteiten ben jij (straks) in staat om ergonomisch én duurzaam advies te geven. Spon-

taan en op afspraak lopen er (potentiële) klanten de showroom binnen welke je enthousiast en kundig advi-

seert bij hun aankoop. Aan het eind van de dag nog even snel even een archiefkast naar een klant in de buurt 

met de bedrijfsbus? Jij houdt wel van deze afwisseling! De look en feel van de showroom is daarnaast ook de 

verantwoordelijkheid van jou en je collega, het bijhouden van de showroom is dan ook een belangrijke taak. 

Om deze functie goed in te vullen ben je: 

• Werkzaam op MBO+ niveau 

• Commercieel vaardig en gedreven 

• Representatief, Nederlandse taal machtig 

• Gemotiveerd om beter te worden in verkoopacti-

viteiten 

• Bereid om 28 tot 40 uur per week tijd voor de 

THO vrij te maken (maandag t/m vrijdag) 

De THO biedt: 

• Goede primaire én secundaire arbeids-

voorwaarden 

• Goede informele werksfeer 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Veel afwisseling in werkzaamheden 

• Een dienstverband voor de lange termijn 

• Doorgroeimogelijkheid 

Solliciteren of vragen? 

• Stuur jouw sollicitatie eenvoudig en snel naar 

Coen Hartering: c.hartering@terborgse.nl 

• Vragen? Bel Coen: 0315-325523 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

Begin dan als verkoopadviseur -                       

binnendienst bij de leukste                                

kantoorinrichter van Nederland! 

www.terborgse.nl 


