
FULL-TIME VERTEGENWOORDIGER
Kalmeijer (opgericht in 1920) is een toonaangevende onderneming op het gebied van machines voor de ambachtelijke 
bakkerij. Begonnen met een verre voorloper van de huidige koekjesvormmachine heeft Kalmeijer zich gespecialiseerd in 
het maken van machines voor deegverwerking. Eerst alleen voor grootbrood, later ook voor kleinbrood.

Kalmeijer kent 7 afdelingen waarbij er op korte termijn een functie 
vrijkomt op de afdeling verkoop. Binnen de afdeling verkoop 
werken 8 mensen full-time, die allemaal bakker van origine zijn met 
ruime ervaring. Op deze manier kunnen we de bakkers helpen om 
de beste keuzes te maken voor hun bedrijf.

Voor het adviseren van bakkers in 
Brabant en Limburg zijn we op zoek naar 

een full-time vertegenwoordiger.
Functieomschrijving:
Je adviseert graag bakkers over een passende oplossing die 
bijdrage aan beider succes. Ben je ondernemend ingesteld, hou je 
van autorijden, ben je creatief en collegiaal dan is dit misschien de 
baan voor jou. 

Samen met je collega’s ga je op zoek naar oplossingen voor 
vraagstukken die spelen bij de klant. Samen met de klant kom 
je tot de juiste oplossing. Naast nieuwe klanten, bezoek je ook 
bestaande klanten waarbij je kansen signaleert en invult voor zowel 
de klant als Kalmeijer. Je focust je niet alleen op het leveren van de 
machines, maar bent ook in staat de bakkers te adviseren m.b.t. 
hun bedrijfsvoering.

Kalmeijer zoekt een full time vertegenwoordiger voor de lange 
termijn!

Profi el:
�             Je bent minimaal 5 jaar werkzaam in de (brood)bakkerij
�             Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting (brood)bakkerij;
�             Je hebt geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit en je kan 

snel schakelen;
�             Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
�             Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal! 

Frans en Duits is een pré;
�             Je neemt deel aan (inter)nationale beurzen, óók op zondagen;
�            Je woont in de omgeving Eindhoven.

Opleiding:
Uiteraard zal er gestart worden met een gedegen inwerkperiode 
in onze bedrijf in Den Haag om je de kennis aangaande onze 
machines, het bedrijf en de commerciële vaardigheden eigen 
te maken.

Wij bieden:
Interessant en uitdagend werk. Je krijgt de beschikking over een 
tablet/laptop, smartphone, leaseauto. Je krijgt een marktconform 
salaris met provisie- en bonusregeling.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je beknopte maar gemotiveerde 
sollicitatiebrief met CV en foto naar info@kalmeijer.com, met 
als onderwerp ‘sollicitatie verkoop’. Voor meer informatie kan je 
terecht bij Sander Bon, via telefoonnummer (070) 3 888 950.

Uitgebreide informatie over Kalmeijer is te vinden op onze website 
www.kalmeijer.com of via ons Youtube kanaal.


