
Je bent een teamspeler 
en relatiebouwer binnen 
het Verkoop team

Technisch Verkoop Adviseur

Buveco groeit en we zijn opzoek naar een Technisch Verkoop Adviseur voor onze verkoop 
afdeling in Gouda. Buveco is een fabrikant en leverancier van elektronische gasdetectie 
apparatuur en is onderdeel van de Consilium group. Consilium is een internationaal 
bedrijf en fabrikant van Safety Equipment voor land, transport (treinen), scheepvaart en 
offshore marktsegmenten.

Wat we zoeken
• Je beschikt over MBO 3/4 werk- en denkniveau
• Elektrotechniek of Instrumentatie kennis (voldoende om technische 

producten te kunnen verkopen)
• Commerciële en klantgerichte instelling
• Ervaring in soort gelijke functie is een pre
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Leergierig, initiatiefrijk, creatief & enthousiast
• Representatief, spontaan, zelfstandig en secuur
• Computer ervaring (MS office, Navision etc.)
• Teamspeler en relatiebouwer

Wat je ervoor terug krijgt
• Een hecht team met enthousiaste collega’s
• Marktconform salaris
• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden
• 25 vakantiedagen & 13 ADV dagen
• Laptop & telefoon van de zaak
• Persoonlijk ontwikkelbudget
• Leuke team activiteiten, om je collega’s 

nog beter te leren kennen
• Auto van de zaak bij aanvang buitendienst 

werkzaamheden

Samen met je collega’s vorm je een gedreven en enthousiast team, dat de focus heeft op 
klantgericht te werk gaan. Hierbij is het vanzelfsprekend dat de klant netjes en correct 
geholpen wordt en staat klanttevredenheid centraal. Je werkzaamheden bestaan uit het 
benaderen en werven van nieuwe klanten (koude acquisitie), nieuwe en bestaande 
klanten bezoeken, contact onderhouden, het uitbrengen en opvolgen van offertes en alle 
werkzaamheden die nodig zijn om de klanten goed van dienst te zijn en als team goed te 
kunnen functioneren. Na een inwerkperiode binnen ons team, ga je zelfstandig de 
buitendienst in om potentiële klanten te benaderen, bezoeken en advies te geven, met 
als doel opdrachten te werven.

Je wordt onderdeel 
van een hecht en 

gezellig team

Enthousiast geworden?
We zien graag je sollicitatie via administration@buveco.com ! 


