
 

Vacature Baliemedewerker  
 
 
TuinVisie is een landelijk opererende handelsorganisatie in “tuinhardwaren”. Het accent ligt daarbij op 
sierbestrating, tuinhout, blokhutten en natuursteen. Met deze producten en een pakket aan ondersteunende 
activiteiten richt zij zich op hoveniers, stratenmakers en tuininrichters. TuinVisie levert aan tuincentra en 
bouwmarkten. TuinVisie is onderdeel van Morssinkhof Groep B.V. 
 

Voor TuinVisie te Utrecht zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (40 uur): 
Baliemedewerker (m/v) 

 
Standplaats: Utrecht 
 
De functie: 
Het betreft een veelzijdige en zelfstandige functie waarbij je zowel een commerciële rol als een administratieve 
rol hebt. In deze functie vindt er veel telefonisch maar ook persoonlijk contact plaats met de klanten die aan de 
balie komen. Iedere klant dient vriendelijk, kundig en met een glimlach te woord te worden gestaan zodat de 
verkoopprocessen vloeiend verlopen en de doelstellingen worden behaald. Daarnaast heeft de functie ook een 
logistiek karakter, je deelt bijvoorbeeld de werkzaamheden van de heftrucktruckchauffeurs in. Kortom, een 
uitdagende en zeer diverse functie!  
 
Wat zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

 Zorgdragen voor verkopen aan de balie; 

 Het verwerken van orders; 

 Onderhouden en versterken van relaties met bestaande klanten; 

 Aansturen van heftruckchauffeurs; 

 Verantwoordelijk voor de orde en netheid op het opslagterrein; 

 Controle van in- en uitgaande goederen. 
 
Wat vragen wij:  

 Mbo werk- en denkniveau; 

 Aantal jaren relevante commerciële werkervaring; 

 Schriftelijke en mondelinge vaardigheid in de Nederlandse taal; 

 Klantgerichtheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Bereidheid om in een roulatiesysteem op zaterdag te werken; 

 Stressbestendig en flexibel gezien het seizoen verloop in deze branche. 
 

 
Wat bieden wij:  

 Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar 
eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd; 

 Opleidingsmogelijkheden; 

 25 vakantiedagen + 12 ADV dagen; 

 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;  

 Tegemoetkoming reiskosten;  

 Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring. 
 
Interesse?  
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn en heb je interesse in deze functie dan ontvangen wij graag 
uiterlijk 18 mei 2018 jouw motivatiebrief + cv. Je kunt deze mailen naar Saima Ziengs, P&O adviseur.  
E-mailadres: s.ziengs@morssinkhof-groep.nl 
 
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Tom de Jong via telefoonnummer: 074-2426000. 


