
 
 
 
 
Bezit jij leidinggevende kwaliteiten en heb jij zin om  
aan de slag te gaan voor meerdere merken? Bij een 
vooraanstaande verfproducent, één van de grotere 
van Nederland?  Dat kan!  
 
Opererend vanuit de duurzame verffabriek, gelegen 

te midden van de groene weiden van Noord-

Friesland. Een omgeving waarin het vanzelfsprekend 

is dat verf, waar mogelijk, gemaakt wordt van de 

grondstoffen die moeder natuur ons biedt. Wij zijn 

één van de grootste verfproducten in professionele 

bouwverven van Nederland en klein genoeg om snel 

en flexibel te reageren op nieuwe trends, 

marktontwikkelingen en klantwensen.  

 

Koopmans Verf is er al meer dan 100 jaar voor iedere 

verfklus van de consument. Met de merken Nelf 

Paints, Nelf Marine, Drenth Verven, Zusex en Nylo 

bedienen wij de professionele markt.  

 

Wij zoeken een Meewerkend Teamleider voor de 

afdeling Verkoop Binnendienst (ca. 5 personen) 

 

Als Teamleider Binnendienst werk je samen met je 

team aan het zo goed mogelijk bedienen van onze 

klanten. Je bent een beslissende schakel in de 

communicatie tussen je team, klanten, buitendienst 

en andere afdelingen binnen het bedrijf. Je bent 

proactief en neemt het initiatief. Je beschikt over een 

goede helicopterview, mensenkennis en 

leiderschapskwaliteiten.  

 

Functie-eisen 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse 

en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Extra vreemde taal is een pré; 

• Ervaring in leidinggeven;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenties 

• Je werkt nauwkeurig en weet goed overzicht 

te behouden; 

• Je weet prioriteiten te stellen; 

• Je kunt je teamleden coachen waar nodig;      

• Je beschikt over mensgerichte leiderschaps- 

kwaliteiten; 

• Je bent klant- en oplossingsgericht; 

• Je bent besluitvaardig en proactief; 

• Je bent communicatief sterk; 

 

Taken 

• Structuur aanbrengen en behouden in de 

werkzaamheden van de afdeling;  

• Nauwe samenwerking met de buitendienst; 

• Begeleiden van de teamleden in hun 

werkzaamheden;  

• Overleg initiëren met andere afdelingen;  

• Het aanleveren van data aan het 

management; 

• Proactief inspelen op de werkzaamheden; 

• Evalueren van de werkzaamheden en waar 

nodig aanpassingen maken;  

• Orderinvoer en begeleiden offertes;  

 

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige, zelfstandige bij voorkeur fulltime 

functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een 

dynamische werksfeer. 

• Marktconform salaris; 

• Scholingsmogelijkheden; 

• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden; 

• Een eindejaarsuitkering van 8%; 

• Goede pensioenregeling; 

• 25 vakantiedagen en 11,5 ADV dagen. 

 

Interesse? 

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar 

hrm@nelfpaints.com t.a.v. José van der Bij. Voor 

inhoudelijke vragen te bereiken op 0518-418038. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld.  
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