Pascal ramen en deuren is producent en leverancier van houten, kunststof en aluminium ramen en deuren. Wij
bieden onze klanten een compleet pakket van advies tot en met de totale uitvoering van het project, inclusief
tekenwerk en montage. Zowel onze producten als diensten voldoen aan een zeer hoog niveau. We leveren onze
producten door heel Nederland, zowel op de zakelijke als particuliere markt. Wij zijn een dynamische organisatie
die voorop loopt in innovatie en ontwikkelingen.

Wij zoeken per direct:

VACATURES (40 UUR PER WEEK)
VERKOPER / ADVISEUR

Taak:

Het adviseren, calculeren en verkopen van
producten en diensten op de particuliere markt.

Primair

• Het offreren en verkopen van producten en
diensten uit het Pascal productscala.
• Het bezoeken van (potentiele) klanten op locatie.
• Het verzorgen van de showroom verkoop.
• Onderhouden showroom.

Secundair:

• Medewerking verlenen aan het opstellen van
jaarlijkse verkoop doelstellingen.
• Actief zoeken naar kansen en mogelijkheden
op de particuliere markt.

(LEERLING) PRODUCTIEMEDEWERKER ALUMINIUM

Taak:

• Het machinaal en handmatig produceren
van aluminium kozijnen, ramen, deuren,
schuifpuien, vliesgevels e.d.
• Het verrichten van diverse werkzaamheden in
onze moderne aluminium productie.

Profiel:

• Gevoel hebben met techniek en productie.
• Het willen investeren in je eigen ontwikkeling
om je taken tot een succes te maken.

(LEERLING)
MONTEUR

WIJ
ZO E K E
N
JOU!!

Taak:

Het monteren van kozijnen, ramen, deuren,
vliesgevels, vouwwanden, glas en toebehoren.

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent werkzaam in de luxe villabouw.
Je bent werkzaam in de woningbouw.
Je bent werkzaam in de renovatiemarkt.
Je bent werkzaam in de kleinere bedrijfspanden.
Je denkt mee in oplossingen.
Je vind het leuk om met kort lopende
projecten bezig te zijn.
• Je vind kwaliteit in je werkzaamheden erg
belangrijk.

Profiel:

• Je bent commercieel en communicatief vaardig.
• Je werkt gestructureerd met gevoel voor
commercie.
• Je ziet kansen om de klant te binden aan de
organisatie.
• Je werktijden zijn van dinsdag t/m zaterdag.

Wij bieden zelfstandige functies met volop

uitdagingen in een dynamische organisatie.
Heb je affiniteit met kozijnen, ramen en deuren
of ben je bereid hier energie in te steken, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen.

Interesse? Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joop Wijnands, tel: 0493-317781. Schriftelijke sollicitaties kun je

binnen twee weken richten aan: joop@pascalramenendeuren.nl. Voor meer informatie over ons bedrijf, en overige contactgegevens,
verwijzen we je naar pascalramenendeuren.nl.

Acquisitie niet gewenst!

