
Ter versterking van ons personeelsbestand 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 com-
bineren met de flexibiliteit van kleinere operationele 
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

FUNCTIE
Als medewerker Customer Service informeer en adviseer je (telefonisch) onze klanten bij aanvragen en 
opdrachten. Je behandelt alle telefonische en schriftelijke binnenkomende orders en voert deze in het 
systeem. Je bent het aanspreekpunt als er vragen zijn over de verkooporders, prijzen en producten. Indien er 
onduidelijkheden zijn over binnengekomen orders, neem je contact op met de klant. Je beheert de orders en 
bewaakt de levertijden. Vragen en klachten handel je zorgvuldig af en je zorgt voor een passende oplossing. 
Je bent sparringpartner voor de buitendienst medewerkers. 

FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie heb je een studie op MBO/HBO afgerond met minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke 
functie, bij voorkeur in een soortgelijke branche. Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal in woord en 
geschrift en daarnaast één of meer van de talen Engels en/of Frans. Je hebt ervaring in het werken met 
geautomatiseerde systemen, het opmaken van exportdocumenten en werkt accuraat en gestructureerd. Je 
bent enthousiast, kwaliteit gericht, klantvriendelijk, servicegericht en probleemoplossend ingesteld. Naast 
het zelfstandig kunnen werken, ben je een teamspeler en motivator. Je hebt affiniteit met onze producten en 
bent bereid om je kennis hierover verder te verbreden. 

INTERESSE
Stuur jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V., Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen, 
Postbus 39, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@spsbv.com. Voor meer informatie kunt u 
kijken op onze website: www.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.

MEDEWERKER CUSTOMER SERVICE    m/v
full time


