
Commercieel 
technisch adviseur
Akotherm Nederland

Spreekt dit je aan…door een stad of langs een bedrijventerrein 

rijden en aanwijzen wat je tot stand hebt gebracht? Van grote 

utiliteit, hotel- en woningbouwprojecten tot zeer luxe villa’s. 

Als commercieel technisch adviseur buitendienst Akotherm | 

Sanoco beleef je vele trotse momenten! We nodigen je uit ons 

team te versterken en nieuwe en bestaande opdrachtgevers en 

architecten in Nederland enthousiast te maken voor het 

aluminium gevelsysteem Akotherm.

Een functie om blijvend in te groeien
Sanoco Gevelsystemen kent de wereld van gevelbouwers, 

architecten en producenten van aluminium en stalen ramen, 

deuren en vliesgevels. Het is ook de wereld waarin jij je advies- 

en verkooptalent mag benutten. In heel Nederland geef je 

productdemonstraties bij architecten en verwerkers en bied je 

technische ondersteuning. Je groeit als specialist Akotherm, 

helpt de opdrachtgever de best passende, slimste of meest 

esthetische gevelsysteemoplossing te kiezen. 

Akotherm heeft de producten met de juiste eigenschappen die 

behoren tot het topsegment in de aluminium gevelbouw markt. 

Het is jouw taak die kwaliteit met jouw kwaliteiten te verbinden 

en duurzame klantrelaties aan te gaan. Door middel van 

interne en externe product- en verkooptrainingen blijf je op 

voorsprong. Je rapportages worden goed geanalyseerd en je 

marktanalyses zullen een springplank zijn om in jouw vak op 

hoog niveau te excelleren. Het betreft hier een fulltime functie.

Jouw profi el:
• Afgeronde bouwkunde of 

gerelateerde opleiding op 

HBO of TU-niveau;

• Vriendelijke, initiatiefrijke 

doorzetter met goede 

contactuele en commerciële 

eigenschappen;

• Proactief, resultaat- en 

klantgericht, slagvaardig;

• Minimaal 3 jaar werkervaring 

in de (gevel) bouw sector;

• Bekend met Logikal, 

AutoCAD;

• Uitstekende kennis van de 

Nederlandse en goede kennis 

van de Duitse en Engelse taal;

• In het bezit van een geldig 

rijbewijs.

We hebben heel wat te bieden: 
• Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een groeiende organisatie;

• Een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Opleidingsmogelijkheden, waaronder product- en verkooptrainingen;

• Een goede en collegiale werksfeer met ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.

Wie zijn wij?
Akotherm | Sanoco is onderdeel van Sanoco groothandel & agenturen BV. Wij staan al meer dan 30 jaar 

bekend als partner voor de aluminium en stalen ramen-, deuren- en gevelbouw in Nederland en België. 

Wij vertegenwoordigen exclusief de labels van Akotherm aluminium en RP-Technik staal en voeren een 

technische groothandel voor hang- en sluitwerk. Hierdoor ondersteunen wij onze klanten met hoogwaar-

dige totaaloplossingen waarin alle opgebouwde specialismen zijn gecombineerd, van systeemprofi elen 

tot het laatste bouwbeslagdetail. Op basis van onze jarenlange expertise en ons volledige assortiment 

zijn wij dé specialist voor de Nederlandse en Belgische gevelbouw.

Graag ontmoeten wij jou om te kijken of we bij elkaar passen. 
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie te sturen 
aan Jacqueline Alders via jacqueline.alders@sanoco.com.
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