
 

    

 
 

Ben jij een alleskunner die zowel commercieel als organisatorisch sterk is?  
Denk jij in oplossingen en is een goede klantrelatie voor jou van essentieel belang? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Voor onze afdeling Koudhè zijn wij op zoek naar een: 
 

Commercieel talent ondersteuning verkoopteam  
(24 - 38 uur per week) 
 
Je voert o.a. de volgende taken uit 
• Te woord staan van klanten (telefonisch en per e-mail) 
• Offertes maken, beheren en opvolgen 
• Inkoop 
• Ondersteunen van het verkoopteam Koudhè 
• Overige taken die passen bij de manier waarop jij de functie invulling geeft 

 
Wie ben jij? 
Voor deze allround functie zoeken wij iemand die beschikt over een aanpakkersmentaliteit, die zelfstandig onze 
interne processen draaiende houdt en werk uit handen neemt van het verkoopteam Koudhè. Jij bent degene die 
ervoor zorgt dat alles loopt zoals het moet. Je kunt je flexibel opstellen en overzicht houden. Daarin denk je in 
oplossingen. Je bent een teamspeler met gevoel voor humor. Daarnaast ben je open, enthousiast en bruis je van 
de energie. Je hebt zin in een nieuwe uitdaging en kunt niet wachten onze klanten te vertellen dat jij het nieuwe 
talent van Koudhè bent! Kun jij deze verantwoordelijkheid aan? Aarzel dan niet en solliciteer op deze uitdagende 
baan! 

 
Functie-eisen 
• HBO werk-denkniveau 
• Uitgebreide kennis van Microsoft Office en dit kunnen toepassen 
• Service- en klantgericht 
• Organisatorisch sterk 
• Beheersing van de Engelse taal is een pré 

 
Wie zijn wij? 
Koudhè is onderdeel van Kleventa, een innoverende groothandel en expert op het gebied van klimaatbeheersing. 
Comfort is voor de eindklant heel belangrijk en daarbij staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel.  
Koudhè richt zich op de sectoren Woningbouw, Utiliteit en Industrie en houdt zich bezig met de verkoop van 
airconditioning, warmtepompen, WTW-units en ventilatoren. De installateurs zijn onze klanten waar we dagelijks 
contact mee hebben. Naast de verkoop van onze producten vinden we service en ondersteuning heel belangrijk.  
We denken in oplossingen en de goede samenwerking met de installateur is de basis voor succes.  
Er heerst een zeer informele cultuur waar ruimte is voor eigen inbreng en waar nieuwe ideeën altijd welkom zijn. 

 
Is je interesse gewekt? 
Je kunt je sollicitatiebrief met CV mailen naar Karin Nauta: k.nauta@kleventa.nl.  

Voor nadere inlichtingen kun je bellen met Karin via 0544-372994 of haar een email sturen. Kijk ook eens op onze 
website: www.kleventa.nl wanneer je nieuwsgierig naar ons bent geworden. 
 
Wij kijken uit naar je sollicitatie! 

 
Kleventa zoekt: 
commercieel talent 
ondersteuning verkoopteam 


