
 

 

 

Vacature commercieel medewerker m/v zorgsector binnen- /buitendienst (32 
uur per week)  
Krijg je er een kick van om alles tot in de puntjes te regelen en mooie deals te sluiten met 
onze relaties? Hou je van vrijheid, zelfstandigheid en pro activiteit op de werkvloer? Heb je 
de ambitie om een bijdrage te leveren aan een organisatie die voortdurend in beweging is? 
Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Voor onze groeiende organisatie zijn wij per direct op zoek naar een commercieel 
medewerkster binnen- /buitendienst. 

Functieomschrijving  
In de functie van commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor alle 
werkzaamheden die de verkoop van jouw accounts en potentiële accounts kunnen 
bevorderen.  

Daarna zal je onze logistieke afdeling ondersteunen op het gebied van borduren. 

Kortom, een uitdagende en veelzijdige functie! 

Je beschikt over: 

 MBO+ werk- en denkniveau; 

 Affiniteit met zorgsector. 

 Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 

 Enthousiasme, positief ingesteld en denkt in kansen; 

 Doorzettingsvermogen, verkopen zit in je bloed en je streeft naar succes; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 
Wij bieden:  
 Een arbeidscontract met marktconforme voorwaarden  

 Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een financieel gezond bedrijf  

 Een plek in een enthousiast en gemotiveerd team  
 

 
 
 
 



Over AVN  
Arbo Veiligheidscentrum Nederland (AVN) is een groothandel in Persoonlijke 
Beschermings Middelen (PBM) op de werkvloer. Wij leveren aan de industrie, bouw, 
civiel technische sector, technische diensten, overheden, zorgsector en tal van 
andere organisaties en instellingen. Ons programma wordt voortdurend aangepast 
aan de eisen en voorschriften uit de ARBOwetgeving, de wensen en ervaringen van 
onze klanten en uiteraard aan onze eigen inzichten. AVN onderscheidt zich op een 
groot aantal vlakken maar is in de branche leidend in service en 
klantvriendelijkheid. Daarnaast is AVN trots op zijn reputatie als solide partner en 
goede werkgever.  
 
Reageren  
Herken je jezelf in de functieomschrijving? Dan gaan we graag een gesprek met je 
aan om het bedrijf en de functie verder toe te lichten. 

Solliciteren kan door een mail met motivatie en CV te sturen naar: 

Saskia Wagenaar, office manager 

swagenaar@avn-ned.com 

 

Arbo Veiligheidscentrum Nederland 

Diamantlaan 65, 2132 WV Hoofddorp  

023-5541070 

mailto:swagenaar@avn-ned.com

