
 

 

 
Commercieel medewerker m/v  
Herstaco B.V. is een familiebedrijf en werd in 1967 opgericht. Inmiddels is Herstaco B.V. 
uitgegroeid tot één van Europa’s grootste voorraadhoudende handelaren in stalen buizen. 

Vanuit Middelburg doet Herstaco zaken met relaties wereldwijd. De gunstige ligging in de 
nabijheid van de zeehavens van Vlissingen, Rotterdam en Antwerpen draagt hieraan bij. 

Ons team bestaat momenteel uit 16 medewerkers. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
commercieel medewerker (fulltime). 

Functie-informatie: 

Als commercieel medewerker bij Herstaco ben je samen met je directe collega’s het 
aanspreekpunt voor onze klanten. Je werkt vanuit Middelburg, waarbij de klanten 
voornamelijk te vinden zijn in West Europa (zowel de (grote) bouwbedrijven als collega 
handelaren). Het klantencontact is voornamelijk telefonisch en per e-mail. 

Je adviseert klanten ten aanzien van hun vraagstukken. Je bent hierbij in staat de vraag te 
herkennen en een proactieve bijdrage te leveren. 

Je probeert voor klanten oplossingen aan te dragen. Daarnaast werk je nauw samen met de 
collega’s om de orders van klanten conform de maatstaven op te leveren. 

Binnen de organisatie krijg je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Wij zoeken een kandidaat die: 

• Beschikt over een mbo-/hbo-diploma commerciële economie (of een vergelijkbaar diploma); 
• 5 jaar relevante werkervaring; 
• Beschikt over commerciële vaardigheden, daadkracht en resultaatgerichtheid; 
• Communicatief sterk is; 
• (Technisch inzicht heeft;) 
• In staat is snel te schakelen en zich gemakkelijk aanpast aan de (soms) veranderende eisen 

van de klanten; 
• Proactief en een teamplayer is; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal heeft; 
• Bij voorkeur woonachtig is in de regio Walcheren. 

Enthousiast geworden? 
Kun jij jezelf in dit profiel vinden? Aarzel dan niet en solliciteer nu! Mail je motivatiebrief en 
curriculum vitae voor 31 mei 2020 naar Carola van Klooster: carola@janse-janse.nl. 
Organisatie adviesbureau Janse & Janse coördineert de werving- en selectieprocedure.  

  



 

 

 

 

Voor aanvullende informatie over deze functie is de mevrouw Van Klooster bereikbaar op 
telefoonnummer 06-58825897. 

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


