
 

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

COMMERCIEEL 

MEDERWERK(ST)ER (32 uur) 

(32-40 uur ) 
KAVO B.V. is al meer dan 30 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse modellen. Met 

meer dan 23.000 referenties op voorraad zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld. Gezien onze ervaring en 

expertise zijn wij dé specialist in Aziatische auto-onderdelen.  

Werken bij KAVO betekent werken in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over een 

gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-nonsens 

cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. 

Wij vragen:  

Minimaal een opleiding op MBO niveau in een commerciële/administratieve richting. Kennis van de Engelse taal en 

beheersing van Microsoft Office (met name Excel) zijn vereist. Jouw werkwijze is commercieel, je communiceert makkelijk 

en je bent  cijfermatig en analytisch zeer sterk. We zoeken iemand  met een energieke en proactieve instelling. Een sterke 

persoonlijkheid die dingen gedaan krijgt. Flexibiliteit, stressbestendigheid en beslist geen 9 tot 5 mentaliteit zijn 

eigenschappen van onze kandidaat. Ervaring in deze functie is een pré, maar niet vereist. Bij voorkeur ben je woonachtig 

in de regio Apeldoorn.  

 

Wat kan je van ons verwachten?  

• Een uitdagende en zelfstandige functie in een dynamische, informele werkomgeving met volop kansen voor 

iemand die deze weet te benutten;  

• In een ambitieuze en groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur;  

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.  

De functie:  

Ben jij een echt organisatietalent met analytisch vermogen, een no-nonsens en hands on mentaliteit, die het leuk vindt 

om bij een internationale groothandel te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Als commercieel medewerker(ster) 

ondersteun je de verkoopafdeling in de breedste zin van het woord. Je werkt in een toegewijd team van mensen in een 

dynamische onderneming met een platte organisatiestructuur. 

 

Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden  

 

• Ondersteunen van onze (inter)nationale account managers; 

• Ondersteuning pricing; 

• Maken en verstrekken van diverse markt- en bedrijfsanalyses; 

• Het verzorgen en verstrekken van commerciële productinformatie; 

• Marketingondersteuning; 

• Voorbereiden en organiseren van (inter)nationale klantbezoeken; 

• En overige verkoop en marketing gerelateerde zaken.  

 

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 

E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

