
JOUW PARTNER 
IN PASSENDE OPLOSSINGEN

 
Beuker handel B.V. bestaat uit Beuker

Kunststoffen en Intercodam Infra. 
 

Wij zien het als een uitdaging om vragen vanuit
ieder marktsegment te beantwoorden met een

passende oplossing c.q. innovatie. Bij Beuker
werken we vanuit vier locaties met in totaal

ruim 45 enthousiaste medewerkers. 
 

 Intercodam Infra (gevestigd in Zaandam) is de
specialist op het gebied van infra, GWW en

ruimtelijke inrichting.
 

VOOR ONZE VESTIGING IN DRACHTEN 
ZOEKEN WIJ VERSTERKING!

COMMERCIEEL LOGISTIEK MEDEWERKER 
Fulltime / standplaats DRACHTEN

Een veelzijdige en afwisselende baan in een groeiende onderneming
Een prettige werkomgeving
Een grote mate van zelfstandigheid en de mogelijkheid om te groeien
en te ontwikkelen
Een marktconform salaris op basis van kennis en ervaring
25 vakantiedagen en 12 ADV dagen per jaar (o.b.v. een fulltime
dienstverband) 
Pensioenregeling
Bijdrage voor sport/fitness 
Wij zijn aangesloten bij Hibin CAO

WAT BIEDEN WIJ?

WAT GA JE DOEN?
Als medewerker binnendienst ben je de spil tussen klant en organisatie. Je denkt mee met de klant, geeft technische
adviezen en zoekt de beste oplossingen zodat zij tevreden zijn over de diensten van Beuker. Je staat klanten
(telefonisch) te woord, brengt offertes uit en volgt deze op. De hieruit voortvloeiende orders verwerk je en zorg je voor
de inkoop. Daarnaast onderhoud je contacten met leveranciers over prijs- en voorraadinformatie.

WIE BEN JIJ?
We zijn op zoek naar een klantvriendelijke MBO-er, die reeds beschikt over relevante werkervaring (bij voorkeur in
dezelfde branche) of een schoolverlater die graag wil groeien in het commerciële logistieke vak. Je hebt een certificaat
voor het rijden op een heftruck of wil deze behalen. Wij denken aan een medewerker die accuraat, collegiaal en
commercieel is. Ben je een harde werker met verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het fijn om in een klein team te
werken dan ben jij degene die bij Beuker Drachten past.

Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie met
liefde voor- en ervaring in kunststoffen. We streven altijd
de hoogste kwaliteit en service na om ons te
onderscheiden in de markt.

Beuker kunststof leidingsystemen levert sinds haar oprichting een totaalpakket, variërend van
standaard plank-artikelen tot speciale oplossingen op maat. Standaard artikelen worden

gecombineerd met speciaal producten en maatwerk in kunststof en vormen zo een compleet
systeem.

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze functie, stuur dan je motivatie met cv naar: marketing@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

DRACHTEN


