
 

 
Ter uitbreiding van onze teams te Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son komen wij 
graag in contact met kandidaten voor de functie van: 

 

Commercieel Technisch Adviseur 
 
Als Commercieel Technisch Adviseur beheert u bestaande en ontwikkelt u nieuwe relaties 
met opdrachtgevers. 
Het inspecteren van daken en het maken van offertes behoren ook tot uw takenpakket.  
U bent in staat offertes om te zetten in opdrachten en u begeleidt lopende opdrachten in 
commerciële zin. 

 
Van kandidaten verwachten wij: 
- een MBO+ werk- en denkniveau; 
-  een excellente commerciële instelling; 
- uitstraling en representativiteit; 
- affiniteit met techniek. 

 
Voor een succesvolle invulling dienen kandidaten voor deze functie naast de reeds 
bovengenoemde ook aan de volgende vereisten te voldoen: 
- ervaring in de bouwsector, waarbij ervaring in de bitumineuze/kunststof 

dakbedekkingsbranche tot aanbeveling strekt; 
- uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift, die u in staat 

stellen om zowel met collega’s als met externe relaties goede contacten te 
onderhouden; 

- ondernemende instelling en pioniersgeest. Proactief en zelfstartend; 
- in staat om kansen te creëren, te signaleren en deze optimaal te benutten; 
- gedegen kennis van Microsoft Office software; 
- in bezit van rijbewijs B(E); 
- woonachtig in de regio van de betreffende Elro vestiging. 

 
Van Dakbedekkingsbedrijf Elro mag u, naast een boeiend takenpakket, arbeidsvoorwaarden 
verwachten overeenkomstig de zwaarte van de functie, waaronder een prima salaris en een  
auto van de zaak. 
 
 
Interesse en gedreven genoeg? 
Wij ontvangen graag uw gemotiveerde reactie inclusief curriculum vitae. Deze kunt u richten 
aan:  
 
Dakbedekkingsbedrijf Elro  
t.a.v. de heer I.R. Overmars 
i.overmars@elroduurzamedaken.nl 

Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de 
jaren is Elro uitgegroeid tot de expert op het gebied van dakbedekking, 
dakveiligheid, dakonderhoud en dakduurzaamheid. Vanuit onze 
vestigingen in Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son zijn wij actief in heel 
Nederland. Tot onze opdrachtgevers mogen wij zowel bedrijven, 
instellingen als overheden rekenen; wij werken onder andere voor 
woningbouwverenigingen, gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars en 
pensioenfondsen, vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren en 
institutionele beleggers. Topkwaliteit wordt gecombineerd met een 
professionele, betrokken aanpak en een hoog serviceniveau. Het resultaat: 
hoogwaardige daken mogelijk gemaakt door enthousiaste vakmensen met 
een schat aan kennis en ervaring. 

 

 
ELRO voert opdrachten uit 
voor o.a. 
vastgoedbeheerders, 
institutionele beleggers, 
woningbouwverenigingen en 
overheden en behoort tot de 
toonaangevende bedrijven 
in deze sector. 
Deze positie is bereikt door 
een voor ELRO 
kenmerkende sfeer van 
inzet, kwaliteitsbesef, 
ondernemerschap en 
collegialiteit. 
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