
solartoday.nl/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////

SolarToday is een distributeur van zonne-energie systemen. Met een portfolio van topmerken en 

vestigingen door het hele land, voorzien wij lokale en regionale installateurs van zonnepanelen en 

toebehoren. Wij kiezen voor kwaliteitsproducten, advies op maat en het ontzorgen onze klanten.

Voor onze SolarToday vestiging in Zwolle zoeken wij een:

(fulltime)
Commercieel technisch adviseur

Voor onze vestiging SolarToday - Zwolle zijn we op zoek naar een ondernemend commercieel technisch 

adviseur. Als onderdeel van ons lokale team word jij verantwoordelijk voor de verkoop in onze regio. 

Ben jij een gedreven verkoper die zijn klanten graag gedegen adviseert en zo onze rol als specialist in 

de regio verder helpt uitbouwen?

Functieomschrijving:
 + Onderhouden en actief verder uitbouwen 

van het klantenbestand in onze regio.

 + Continue zoeken naar mogelijkheden om 

verkoopdoelstellingen te behalen of te 

overtreffen.

 + Maken van offertes, ‘legplannen’ en 

technische berekeningen.

 + Communicatie met klanten over 

levertijden en alternatieven.

 + Oplossingsgericht meedenken over 

technische vraagstukken. 

 + Voortdurend in contact met centraal 

inkoop over prijsontwikkeling en 

beschikbaarheid.

 + Continue zoeken naar mogelijkheden de 

verwachtingen van klanten waar te 

maken of te overtreffen.

Wat zoeken wij:
 + HBO werk en denkniveau op commercieel en technisch 

gebied,  mag ook verkregen zijn door ervaring.

 + Enkele jaren ervaring met solar producten is een pré.

 + Praktisch ingesteld en bereid de handen uit de 

mouwen te steken.

 + Werkend in een klein team, bereid collega’s van andere 

vakgebieden te ondersteunen.

 + Affiniteit met elektrotechnische producten in 

duurzame energiesector.

 + Beleeft er plezier aan nieuwe klant relaties en 

werkmethodieken te ontwikkelen en op te bouwen.

 + In het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij:
 + Prettige en energieke werksfeer.

 + Goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

 + Training en begeleiding vanuit het hoofdkantoor en 

andere vestigingen.

 + Deel uitmaken van een toonaangevende organisatie 

binnen de duurzame sector.

Is dit jou op het lijf geschreven? Reageer dan direct en stuur 

je sollicitatie naar j.drankier@solartoday.nl


