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Al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onderworpen aan verkoop- en leveringsvoorwaarden, welke zijn
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Op aanvraag is een exemplaar van deze
voorwaarden bij ons verkrijgbaar. K.v.K. Leeuwarden 01053659.

NOORD NEDERLANDSE
DRAADINDUSTRIE

Verkoopmedewerker Binnendienst
Ons bedrijf
De Noord Nederlandse Draadindustrie is een no-nonsens bedrijf. Wij denken altijd mee met 
onze klanten om tot het gewenste product te komen. Flexibiliteit is binnen onze 
onderneming één van de kernbegrippen. We zijn een staalverwerkend bedrijf actief in 3 
marktgebieden: Betonindustrie, IJzerwarenvakhandel en Industrie in het algemeen. De 
kernactiviteit van het bedrijf is het trekken van draad en het vervaardigen van 
draadproducten zoals draadnagels of staven op maat. Ons complete team van 
medewerkers maakt dit mogelijk! Wij zitten binnen een half uur van Drachten of 
Leeuwarden.

Ons product
Ons draad zit in beton om de boel bij elkaar te houden, het zit in autostoelen, er worden 
fruitmanden van gemaakt. Ontelbare stukken hout hebben we aan elkaar verbonden en 
miljoenen winkelwagentjes gemaakt van ons draad rijden dagelijks door de supermarkt.
En overal is ons draad. Er is geen consument die erbij stil staat, niemand ligt er wakker van, 
maar ons draad houdt -soms letterlijk- de wereld bij elkaar.

Functie
Wil jij de belangrijke schakel zijn tussen de verwerkers van draad (onze gewaardeerde 
klanten) en ons fabrikant van draad?
In een internationale (Benelux, Duitsland, Franrijk en Engeland) werkomgeving met als 
thuisbasis het Friese Dokkum. Een combinatie maken tussen kennis van techniek en 
commerciële vaardigheden. En op alle niveaus in onze organisatie en daarbuiten contacten 
leggen. Daarvoor bieden wij de mogelijkheid.

Details

• Mbo/Hbo-denkniveau
• 1e aanspreekpunt naar klanten
• Verkooptraject beheren van offerte tot factuur.
• Klantgericht handelen
• 40 u/week
• Communicatief vaardig
• Talen: Duits en Engels (Frans een pre)

Heb je interesse in deze functie mail je cv met motivatie naar Femke de Groot 
(personeelszaken) groot@nndi.nl of voor vragen bel +31 6 13685120.
Reageren uiterlijk zondag 24 juli 2022.
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