
Prins Maasdijk is een bijna 60 jaar jong bedrijf en de grootste leverancier van Intern transport materieel, dieselmotoren en generatorsets in het Westland. 
Zo leveren wij o.a. La� s magazijn trucks en Cesab heftrucks. Al jarenlang is Prins Maasdijk dé importeur van Kubota dieselmotoren voor de Nederlandse markt. 
Diverse gerenommeerde merken kunnen door Prins Maasdijk geleverd worden, zodat voor iedere toepassing de juiste heftruck, pallettruck, 
reachtruck etc, ingezet kan worden.

Daarnaast heeft Prins Maasdijk ook een uitgebreide verhuurvloot van meer dan 800 machines die voor korte of lange termijn gehuurd kunnen worden. 
Eigen transport zorgt ervoor dat deze machines altijd op het juiste moment bij de klant staan. Binnen ons bedrijf heerst een informele sfeer en op vrijdag-
middag sluiten wij de week af met een vrijdagmiddagborrel. Uiteraard wordt er ook hard gewerkt, hierdoor is er sprake van groei van ons mooie bedrijf.

 Commercieel Medewerker Spare Parts / Werkvoorbereider (m/v)
Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het in- en verkopen van onderdelen, zowel van Kubota en andere voorkomende intern transportonderde-
len. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het proces van A-Z en het aanspreekpunt voor onze klanten. Zo verwerk je dagelijks de inkoopvoorstellen, je volgt 
afwijkingen en probleemleveringen op en lost problemen op ten behoeve van de beschikbaarheid van materialen. Tevens stem je de leveringsvoorwaar-
den af met leveranciers. Daarnaast voer je controles uit op prijzen, verschijningsdata en de verwerking van backorders. 

Als Werkvoorbereider organiseer je het werk tot in de puntjes. Jij neemt de verantwoording om alle openstaande klussen te voorzien van de juiste onder-
delen en het bewaken van de levering ervan. Je speci� ceert en bestelt onderdelen t.b.v. uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast zal je ook o� ertes en 
kostencalculaties maken. Oftewel: Jij zorgt er zelfstandig voor dat jouw collega’s hun werk optimaal uit kunnen voeren.

Tot slot denk jij actief mee aan het verbeteren en optimaliseren van werkprocessen binnen de afdeling. Dat is jou op het lijf geschreven door jouw 
technisch inzicht, organisatietalent en servicegerichtheid! 

Onze ideale collega is iemand met: 
 kennis van intern transportonderdelen,
 kennis en a�  niteit met techniek én een commerciële inslag,
 goede communicatieve en sociale vaardigheden,
 een zelfstandige werkhouding, maar die ook in teamverband kan werken,
 goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal,
 de motivatie om deze baan in te vullen!

Kan jij onderstaande trefwoorden afvinken? Dan komen we graag met jou in contact.
 Technisch inzicht
 Organisatietalent 
 Servicegericht
 Sociaal
 Proactief
 Initiatiefrijk
 Teamspeler
 Zelfstandig.

Wij bieden:
 Een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie;
 Uitzicht op een vaste aanstelling;
 Opleidingsmogelijkheden;
 Een uitdagende, brede zelfstandige functie;
 Een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat;
 Winstregeling;
 27 vakantiedagen;
 Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. 
Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen hierin een rol. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie neem dan contact op met Janneke van Lieshout via 0174-516240 of
jvl@prinsmaasdijk.nl


