
Voor de regio Zuid-Nederland zijn wij op zoek naar een SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband 
combineren met de flexibiliteit van kleinere opera-
tionele eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel 
van RPM Inc.

FUNCTIE
De medewerker Commercieel Technisch Adviseur (CTA) maakt onderdeel uit van het Sales Prof team, voor 
het merk SPS met de assortimenten SPS voor de Schilder, SPS voor de Stukadoor en Private labels voor 
de professionele markten. In deze functie word je verantwoordelijk voor de dagelijkse contacten met en 
ondersteuning van de professionele verkoopkanalen in jouw werkgebied Zuid-Nederland.

Je werkt zelfstandig en proactief samen met de verkoopkanalen aan een marktbewerkingsplan, waarbij 
je sterk ondersteund wordt door de Afdeling Verkoop & Marketing. Je bent voornamelijk werkzaam in 
commerciële en technische verkoopactiviteiten. Je bouwt continu aan een goede relatie met de klanten, 
door onder meer het geven van technische adviezen, training en voorlichting. Met een hands-on begeleiding 
op locatie, deel je de technische toepassing van onze producten en los je samen met de klant eventuele 
vraagstukken op. Het CRM systeem gebruik je voor marktbewerking en dagelijkse rapportage over afgelegde 
bezoeken en verzamelde informatie. Je rapporteert aan de Sales Manager Prof.

FUNCTIE-EISEN
Je hebt een MBO/ HBO werk- en denkniveau, aangevuld met praktische ervaring in de wereld van de stukadoor/
schilder en bij voorkeur heb je ervaring in een soortgelijke functie. Je bent sterk in het leggen van contacten 
en het uitbouwen van relaties, waarbij je de behoeften van de klant herkent. Je neemt hierin een proactieve 
houding aan. Je bent woonachtig in je werkgebied.

INTERESSE
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie stuur dan jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V.,
t.a.v. Ingrid Kruijsen, Manager Personeelszaken, Postbus 39, 5201 AA in ‘s-Hertogenbosch of via email: 
i.kruijsen@spsbv.com. Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.spsbv.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR   m/v
full time


