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COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENST 
32-40uur of op commissiebasis 

(rayon West Nederland) 

Weet jij wensen van klanten te signaleren en hier commercieel op in te spelen? 

Dan zoeken wij jou! 

Bedrijfsprofiel: 
Wielink Dierenbenodigdheden is een dynamische groothandel die zich bezighoudt met de 
verkoop van dierenvoeders en benodigdheden in de hobbysector. Tot onze doelgroep behoren 
voornamelijk de dierenspeciaalzaken in Nederland. Samen met 27 collega’s is er een goede 
sfeer met een gezonde dosis humor. Onderscheidend en doelgericht werkzaam zijn in deze 
dynamische branche is onze passie. Teamwork, flexibiliteit, klantgericht, persoonlijk contact 
en onderscheidend vermogen zijn voor ons belangrijke kernwaarden.  

 

De functie: 
Als vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de verkoop van ons assortiment. 
Hierbij voorzie je de huidige klanten van advies en probeer je bestaande en potentiële 
klanten te enthousiasmeren voor onze (nieuwe) producten. 
Hierbij werk je nauw samen met collega’s van de binnendienst om de doelstellingen te 
realiseren. 
 
Voor deze functie vragen wij: 
• Een afgeronde MBO opleiding in commerciële richting 
• Ervaring in de verkoop uit de Dibevo branche is een pré 
• Zelfstandige werkhouding, organisatorisch sterk, flexibel, resultaatgericht en ondernemend 
• Positieve werkhouding (spontaan, makkelijk communicerend en collegiaal) 
• Beheersing van de Nederlandse taal 
• Bereidheid tot het bezoeken en meedraaien van promodagen en vakbeurzen 
• In bezit van rijbewijs B 

 

Als vertegenwoordiger ga je aan de slag met: 
• Samenwerking met bestaande relaties verder uitbouwen 
• Het proactief benaderen van potentiële klanten 
• Het meedenken in concrete acties en / of nieuwe concepten 
• Het kunnen overdragen van de specifieke eigenschappen en meerwaarde van onze producten 
• Het signaleren van / anticiperen op marktontwikkelingen 

 
 

Wij bieden: 
• Volop ruimte en faciliteiten om succesvol te zijn binnen een dynamisch en ambitieus bedrijf 

waar betrouwbaarheid, klant én medewerker centraal staan  
• Een prettige werkplek en een goede sfeer binnen het bedrijf 
• Een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijke pensioenregeling 
• Waardering en ruimte voor eigen inbreng en ideeën 

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Mail dan jouw sollicitatie voorzien van C.V. 
(vóór 03-05-2022)  naar vacature@wielink.nl t.a.v. Jan Wielink. 

 

(Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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