
 
 
 
 

 

 

 

Wie zijn wij en wat zoeken we? 
 

Van der Laan Koeltechniek is al ruim 69 jaar actief in de koeltechniek en klimaatbeheersing.  

Naast de specialistische vakkennis en ruime ervaring die wij hebben in de koel- en klimaattechniek 

waarderen onze klanten met name onze persoonlijke aanpak. 

Wij zeggen wat we die en doen wat we zeggen. 

Met een breed assortiment, duurzame totaaloplossingen, en betrouwbaarheid zorgen wij ervoor dat de klant 

met een goed gevoel van zijn aankoop kan genieten. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, commerciële en resultaatgerichte vertegenwoordiger/ verkoper, die 

graag met ons team samen successen behaalt op het gebied van de verkoop van airconditioning. Wij 

bedienen in deze tak zowel de particulieren-als de klein zakelijk markt. 

 

We zoeken daarom een vertegenwoordiger/ verkoper, met een goed luisterend oor én technisch inzicht. Jij 

wordt verantwoordelijk voor het eerste klantcontact en het geven van advies en het informeren over mogelijke 

oplossingen binnen onze productenrange.  

 

Je onderhoud de relatie met bestaande klanten en breidt je netwerk uit.  

Jouw kennis, commercieel inzicht en enthousiasme zorgen voor de ultieme klantbeleving. Dus niet alleen 

het halen van je target, maar ook het blij maken van klanten geeft jou energie. 

 

Binnen ons bedrijf heerst een open en informele doch professionele cultuur. Deze factoren uiten zich dan 

ook in een gezellige werksfeer en langlopende dienstverbanden. 

 

Functie-eisen 

■ MBO 4 werk en denkniveau. 

■ Affiniteit met techniek  

■ Kennis op gebied van airconditioning ie een pre 

■ Minimaal 1 jaar commerciële ervaring. 

■ Zelfstandig, Commercieel, ambitieus en een positieve werkhouding; 

■ Communicatief sterk en goede beheersing van de Nederlandse taal 

■ Flexibel en hands-on. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

■ Functie direct in dienst met een jaarcontract en uitzicht op vast dienstverband; 

■ Salaris tussen de €2.500-€3.200.- bruto per maand op fulltime basis; 

■ Laptop, telefoon en een auto van de zaak; 

■ Functie voor 37,5 uur per week; 

■ 25 vakantiedagen. 

■ Stabiel bedrijf met ontwikkelingsmogelijkheden; 

■ Uitdagende functie in klein en enthousiast team. 

 

 

Hebben we je interesse gewekt en/of heb je vragen over hoe bijvoorbeeld je dag er uit zal zien, neem dan 

contact op via info@vanderlaankoeltechniek.nl of bel naar 0182 - 611 555.  

  

Vacature  
Verkoper/vertegenwoordiger 
airconditioning en kleine koeltechniek  
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