
 

 

 

 

 

Filiaalhouder Elsloo (1 FTE) 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat- 
bestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. De 
vestiging van Wavin Nederland bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging in 
Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland.  
   
Wavin Nederland is op zoek naar een Filiaalhouder voor het filiaal in Elsloo. Wil jij het 
verschil maken en werken voor een bedrijf met waardevolle doelen? Lees dan verder! 

 
De rol 
Als filiaalhouder bent je verantwoordelijk voor het beheer van een filiaal en het 
uitvoeren van de daarbij behorende activiteiten, gericht op een juiste behandeling 
van de klanten (afhalers) en de opslag van materialen en artikelen in het magazijn en 
de buitenopslag. Hiertoe behoort onder meer het verzorgen van de balieverkoop, te 
woord staan van afhalers en geven van de nodige adviezen omtrent 
productassortiment en de toepassing. Ook voer je de bijkomende administratie en 
registratie en pin betalingen. Ook beheer je de magazijnvoorraad en zorg je voor een 
optimale orde en netheid. 
De werktijden in deze functie zijn 4-5 dagen per week van 06.45 - 16.00 uur. 
Verantwoordelijkheden 
 

• Je beheert het filiaal zelfstandig en bent verantwoordelijk voor dagelijkse gang van 
zaken. 

• Je staat klanten te woord, geeft adviezen en zoekt naar passende oplossingen. 

• Je zorgt ervoor dat verkoopkansen worden benut en bevordert daarmee de omzet. 

• Je voert uitstekend voorraadbeheer tegen optimale beschikbaarheid van artikelen. 

• Je draagt zorgt voor de algemene orde en netheid en professionele uitstraling van het 
filiaal. 

• Je kent jouw regio en jouw klanten als geen ander en weet wat er speelt. 

• Je adviseert en verkoopt ook telefonisch en bent hier proactief in. 

 
Profiel 

• Je hebt een klantgerichte en commerciële instelling. 

• Je hebt een MBO opleiding in techniek of (detail). 

• Minimaal 3 jaar aantoonbare commerciële ervaring aangevuld met logistieke 
trainingen. 

• Je beschikt over productkennis op het gebied van Grond Weg en waterbouw en Bouw 
en Installatie. 

• Orde, netheid en kwaliteit zijn vanzelfsprekend voor jou. 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. 

• Ervaring met administratieve computerprogramma’s (bij voorkeur SAP) 

• Rijbewijs B en vakdiploma Heftruckchauffeur.  
 



 

 

 

 

 

Verder ben je woonachtig in de regio Zuid-Nederland, provincie Limburg of bereid 
daarnaartoe te verhuizen. 

 

Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 
landen. We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze 
medewerkers uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een 
professionele en internationale omgeving, bieden we aantrekkelijke salariëring en een 
compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden 
zijn door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft 
ruim 22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën 
in te zetten om duurzame oplossingen te bieden.      
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Edwin de Vries via 0523-288 
680. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. 
Filiaalhouder Elsloo. De sluitingsdatum voor deze vacature is 11 april 2021. 
 

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