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XLWood levert hout- en plaatmaterialen voor de professionele verwerker. Tevens zijn wij als 

specialist in de regio een totaalleverancier voor de houten gevel. In ons assortiment hebben we de 

beste houtsoorten en gerenommeerde gevelproducten die we uit eigen voorraad leveren. 

XLWood is aangesloten bij 4+ Bouwmaterialen en hoort tot een groep van meerdere vestigingen in 

Ede, Arnhem, Amersfoort en Veenendaal. 

Ter uitbreiding en versterking van ons team zoeken wij een 

Enthousiaste Binnendienst medewerker 

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière waarin je jezelf volledig kunt ontplooien? In de functie 

van Binnendienst Medewerker kan dit zeker! Je krijgt een brede functie en dus veel 

verantwoordelijkheden. Naast het feit dat je gemotiveerd bent, wil je graag groeien. Dat komt goed 

uit, want wij willen samen met jou gaan groeien. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder. 

Wat ga je doen als Binnendienst Medewerker? 

Als Binnendienst Medewerker ga je samenwerken met 2 collega’s op de binnendienst en 2 collega’s 

in het magazijn. Jullie helpen elkaar namelijk waar nodig. Verder bestaat jouw functie uit de volgende 

taken: 

• Contact onderhouden met klanten en leveranciers per telefoon en mail; 
• Het aannemen van offertes en orders en deze verwerk je; 
• Klanten informeren en adviseren over producten; 
• Voorraadbeheer. 

Wat zijn je kwaliteiten? 

• Je beschikt over mbo 4 denk- en werkniveau; 
• Super gedreven en gemotiveerd ben je; 
• De Nederlandse taal beheers je goed in woord en geschrift; 
• Je bent leergierig en komt met eigen initiatieven. 

Wij bieden jouw: 

• Een prima salaris  

• 25 verlof-  en 6 ATV dagen 

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Houthandel 

• Een goede werksfeer binnen een bevlogen team 

Heb je interesse? 
Stuur een mail met je CV naar: r.horsmans@xlwood.nl 
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