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Demonstrateur Demotruck 
Fulltime (40 uur) 
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Vlutters Tools & Safety op zoek naar een demonstrateur voor onze splinternieuwe 
demonstratietruck! (let op: je hebt een C rijbewijs nodig). 

 
Jouw werkzaamheden: 
Als demonstrateur bezoek je door heel Nederland verschillende klanten, projecten en 
bouwplaatsen en ben je zelfstandig verantwoordelijk voor de optimale presentatie van de 
producten van Vlutters Tools & Safety die binnen deze demonstratietruck te vinden zijn. Tevens 
adviseer je de potentiële klanten over deze verschillende producten. 
 
Je voert zelfstandig je productdemonstraties uit van bijvoorbeeld een lasautomaat of een 
dakschraper op locatie. Omdat je een voorliefde hebt voor dit soort grotere technische machines 
ben je automatisch het visitekaartje van Vlutters Tools & Safety , Royal Roofing en moederbedrijf 
SOPREMA. Je maakt de klant enthousiast over de producten, met als doel de verkoop van het 
product te realiseren en te bevorderen. 
 
Wie zoeken wij? 
• Je hebt minimaal MBO werk- en denk niveau 
• Je beschikt over een C-rijbewijs en al wat rijervaring 
• Je bent woonachtig in midden NL 
• Je hebt een relevant netwerk 
• Je hebt technische kennis en ervaring met het bezoeken van prospects en klanten. 
• Je hebt affiniteit met de bouw- en industriewereld. 
• Je kan goed zelfstandig en gestructureerd werken. 
• Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 
• Een uitdagende functie voor 40 uur per week met de standplaats in Oldenzaal, je werkgebied 

is heel Nederland. 
• Een informele en gezellige werkomgeving met voldoende kansen voor ontwikkeling en 

zelfontplooiing.  
• Werken vanuit de kernbegrippen: initiatief, oplossingsgericht, verantwoordelijkheid en 

samenwerken. 
• Alle primaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO voor de Handel in 

Bouwmaterialen; HIBIN (met onder andere 25 vakantiedagen en 12 atv dagen) 
• Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, fietsplan, collectieve 

ziektekostenverzekering, pensioenregeling, 
• Personeelskorting op ons assortiment. 

 
Over Royal Roofing Materials dak & bouw: 
Royal Roofing Materials dak & bouw verkoopt diverse bouwmaterialen, maar staat vooral 
bekend om haar complete assortiment dakmaterialen. Met name het platte dak is ons 
specialisme. Hierin voorzien wij de klant op een professionele en servicegerichte manier van 
adviezen, garanties en trainingen. Royal Roofing Materials dak & bouw heft een landelijke 
dekking en bestaat uit 15 verkoopvestigingen door heel Nederland en een online webshop. 
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Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je cv met 
motivatiebrief naar de afdeling P&O t.a.v. mevrouw P. van Welie: personeelszaken@royal-
rm.nl. Heb je vragen dan kun je ook altijd bellen naar nummer 024-3717394. 
In het kader van privacy wordt je sollicitatie (cv en motivatie) niet bewaard als je niet wordt 
meegenomen in de procedure. Na vier weken worden je gegevens verwijderd.  


