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Functieomschrijving
Vacature Verkoopadviseur buitendienst - Nederland (fulltime: 32 - 40 uur)

Wij zijn Smit Visual, producent van Chameleon. Chameleon schrijf- en akoestiekproducten 
worden gekenmerkt door de perfecte harmonie tussen functionaliteit, design en creativiteit. 
Door aandacht voor esthetiek en een hoogwaardige afwerking mogen Chameleon producten 
en oplossingen gezien worden, maar gaan ze tegelijkertijd als een kameleon op in het 
interieur. Onze producten worden dagelijks uitgeleverd in meer dan 50 landen wereldwijd. De 
productie van onze borden vindt al 40 jaar plaats in onze eigen productiehallen in Geldrop in de 
regio Eindhoven. Daar zijn we trots op! 

Functie omschrijving
Als verkoopadviseur voel je je thuis in de wereld van projectinrichting, waardoor je makkelijk 
de aanwezige behoeften met onze oplossingen kunt invullen. Je inspireert klanten en zij 
dagen je uit met de meest uiteenlopende projecten. ‘Dedicated to say yes!’ Is ons motto. Als 
het (technisch) kan, zetten wij het om. Je bewerkt kansen via verschillende contacten: onze 
primaire klant; de projectinrichter, maar ook via de architect en de eindgebruiker zelf. Zo werk 
je mee aan innovatieve en vooraanstaande projecten.

Functie-eisen
- Minimaal 2 jaar relevante commerciële werkervaring
- Je bent zelfstandig, enthousiast en een doorzetter.
- Je hebt oog voor trends en modeontwikkelingen op gebied van inrichten.
- Je hebt voldoende technisch inzicht om de klantwensen met maatwerk in te vullen. 

Wij bieden
Als verkoper kom je te werken in een sprankelend productiebedrijf dat graag vooruit wil. 
Maatwerk en veelzijdigheid maken het werk uitdagend. Met een team van enthousiaste 
collega’s geven we samen richting aan ons succes.  

Daarnaast biedt Smit Visual:
- Een ruim salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
- Een jaarcontract voor een fulltime functie (aantal uren bespreekbaar)
- Pensioenopbouw
- Auto
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Reageren
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan d.m.v. het 
toesturen van je CV en een beknopte motivatiebrief waarin je je interesse in deze vacature 
toelicht.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze HR-afdeling, 
Solmaz Zalbeig. s.zalbeig@smit-visual.nl 040-280 85 10 (direct) of 040-280 85 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Verkoopadviseur buitendienst - Nederland (fulltime)
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