
 

Wildplakken en graffiti ontsieren het straatbeeld. CAS Nederland 
beschermt alle denkbare ondergronden. Verkeersregelkasten, openbare 
verlichting, elektriciteitskasten, winkelcentra, tankstations, gevels, wegen, 
bruggen en viaducten. Al bijna 25 jaar houden onze innovatieve coatings 
steden schoon en netjes. We werken in Nederland en Duitsland en op 
incidentele basis ook in andere Europese landen. 

 
 

Voor CAS Nederland B.V. in Venray zoeken wij een:  

commercieel support medewerker (m/v) (28 – 40 uur) 
 

De uitdaging 
Je bent, samen met een zeer ervaren collega, verantwoordelijk voor het onderhouden van 
de relatie met bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Je stelt offertes op, zorgt voor de 
intake van orders en blijft verantwoordelijk tot en met levering bij de klant. Je maakt 
hierbij gebruik van een geavanceerd CRM-systeem (BouwWorks), zodat vanaf offerte tot 
en met factuur dit bijna volledig digitaal gaat. Je signaleert commerciële kansen bij de 
klant en in de markt. Je gaat voor een tevreden klant en stelt daarvoor alles in het werk.  
 
CAS Nederland BV is groeiende in zowel Nederland als daarbuiten en je krijgt de vrije 
hand om ook nieuwe opdrachtgevers te werven. Durf jij deze uitdaging aan en ben je 
bereid om net dat stapje extra te zetten? Dan voldoe je met gemak aan de volgende 
persoonskenmerken: 

 

Jouw kwaliteiten 

 Je kunt uitstekend overweg met MS office, bent in bezit van rijbewijs B en beheerst 
de Nederlandse taal. Beheersing van de Duitse taal is een pré. 

 Je hebt affiniteit met bouw en/of infra. 

 Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO. 

 Je bent een ‘jonge’ denker die zich losmaakt van vooroordelen en verrast mensen. 
Binnen onze groep werken mensen met een mix van leeftijden en sluiten we 
niemand op voorhand uit.  

 Je houdt overzicht op de planning en je kunt het overzicht bewaren op de diverse 
werkzaamheden. 

 Je woont bij voorkeur in de regio van Venray maar in ieder geval binnen een straal 
van 25 kilometer rondom Venray. 

 

Ons aanbod 
Je start met een contract voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid wordt dit binnen 
een jaar omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.  
Uiteraard met een passend salaris, onkostenvergoeding en pensioenvoorziening. We 
hebben oog voor jouw ontwikkeling door middel van het volgen van opleidingen. Er zijn 
binnen Manders Totaal legio doorgroeimogelijkheden.   

 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie met je cv naar: 
info@manderstotaal.eu. Wil je meer informatie? Bel of App naar 0492-505101. 

Over ons 
CAS Nederland BV is gevestigd in Venray en is onderdeel van Manders Totaal in Helmond. 
Naast CAS Nederland BV behoren ook Manders Totaal Vastgoedonderhoud BV en Manders 
Totaal Schilderwerken BV tot de groep. 
Meer info kun je vinden op www.manderstotaal.eu of www.casnederland.nl  

 

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