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Technisch commercieel adviseur 
Ben jij die verkoper met kennis van installatietechniek? Die verkoper die zich graag bezig houdt met adviseren en (tech-
nisch) ondersteunen van klanten? Die gelooft dat oprechte interesse de basis vormt voor het opbouwen van lange termijn 
relaties? Die bovendien begrijpt dat verkopen in de huidige tijd meer draait om kennis delen, vragen beantwoorden en 
knelpunten oplossen dan om een product aan de man te brengen? Dan ben jij wellicht die commerciële adviseur die onze 
klanten graag als gesprekspartner verwelkomen.

De functie 
Als technisch commercieel adviseur ben jij de vraagbaak voor je klanten. Dit zijn zowel particulieren als B2B klanten. Je 

denkt met ze mee, je adviseert ze en voorziet ze van relevante informatie. Zo ontwikkel en onderhoud je een lange 
termijn relatie met ze. Je zorgt dat je altijd goed geïnformeerd bent over het product, de markt  en de uitdagingen 

waar je klanten voor staan. Je gebruikt social networks om dit te bereiken en je werkt hiervoor nauw samen 
met je collega’s van verkoop en marketing. Je vertaalt de adviesgesprekken naar concrete verkoop. 

Wat vragen we 
• MBO+ of HBO niveau en kennis van installatietechniek
• Affiniteit met de gasmarkt
• Commerciële instelling en interesse in social selling
• Ervaring in een commerciële functie gecombineerd met techniek is een pré
• Goed kunnen communiceren in het Nederlands (Duits is een pré)
• Praktische en servicegerichte mentaliteit
• Zelfstandig, ondernemend en resultaatgericht 

Wat bieden we
• Afwisselende buitendienst baan met veel zelfstandigheid
• Een prettige werkomgeving met een goede sfeer
• Ruime opleidings- en groeimogelijkheden
• Auto van de zaak
• Uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
• Vaste aanstelling

Jewagas zoekt ter versterking van het verkoopteam voor propaangas in Nederland een: 

Wie is Jewagas
Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische 
gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een 
familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse 
en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties 
en regelgeving. Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen 
op deskundig advies.  

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een groeiende 
organisatie met een sterke focus op innovatie.  Wil je meer 
weten? Bel dan met Lars Leijtens, telefoon 06 267 600 03 
of 0478 532 525.  Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je sollicitatie naar  
vacature@jewagas.com.


