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Groep INTRO vzw 

zoekt een 
Commerciële medewerker buitendienst (M/V/X) 

 
Wil jij jouw commercieel talent graag inzetten in een job met maatschappelijke meerwaarde?  

Werk je graag in een klein team waar je mee kan bouwen aan de groei van onze afdeling én aan die 

van onze medewerkers? 

Lees dan zeker verder want dan hebben wij misschien de geknipte job voor jou! 

De medewerkers van onze schoonmaakafdeling zorgen voor het dagelijks en periodiek onderhoud 

van scholen, kantoren, winkels, dokterspraktijken etc in de regio’s Antwerpen en Mechelen.  Zij 

werken met een vast contract bij ons of doen werkervaring op via stage, IBO of Artikel 60 en dit 

onder leiding van 3 werkleiders en een coach.  

Als commerciële medewerker van deze afdeling gebruik jij jouw commerciële flair om contact te 

leggen met bedrijven, organisaties en scholen. Je overtuigt hen van onze maatschappelijke 

meerwaarde én van onze kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zorgt voor concurrentiële offertes en 

gebruikt jouw onderhandelingstalent om contracten af te sluiten. Met onze bestaande klanten 

onderhoud je een warm contact: je adviseert hen bij specifieke vragen en je speelt in op 

opportuniteiten voor bijkomende dienstverlening. Je werkt nauw samen met de coördinator van de 

afdeling: samen bepalen jullie de doelstellingen en op basis daarvan maak jij een commercieel 

actieplan op.  

 

 

Wie ben je? 

• Je bent administratief sterk en je kan georganiseerd werken. De offertes maak je op basis van 

correcte en nauwkeurige calculaties en duidelijke afspraken met de klant 

• Kennis van de schoonmaaksector is een meerwaarde om onze huidige en potentiële klanten 

steeds het juiste advies te geven.   

• Markttendensen trekken je aandacht, je leert graag bij 

• Je kan resultaatsgericht én zelfstandig werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen 

• Je werkt graag samen in een klein team (3 werkleiders en 1 coördinator) waarbij je 

oplossingsgericht en positief bijdraagt aan onze groei in kwaliteit en omzet 

• Je gelooft in onze visie en missie en wil deze vol enthousiasme uitdragen 

 
 

 

 



Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis 

van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele 

achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing 

 

 
 

Wat bieden wij? 

• Je werkt in een voltijds contract van onbepaalde duur, 80% is bespreekbaar    

• Arbeidsvoorwaarden van PC200, loonbarema van PC 329 (B1c) 

• Hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid tot tijds- en plaats- onafhankelijk werken  

• Volledige terugbetaling van openbaar vervoer of een fietsvergoeding + dienstverplaatsingen 

• Open bedrijfscultuur & de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen 

• Jouw standplaats is Antwerpen 

 

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ? 

Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 27/09/2021 naar 

wendy.boon@groepintro.be. 

 

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke 

groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info vind je op www.groepintro.be. 
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