
 
 
 
 
 
J.M. Garage- & Bedrijfsdeuren is een dynamisch bedrijf gevestigd in Alphen aan den Rijn.  
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren,  monteren en onderhouden van garage- en bedrijfsdeuren.  
Daarnaast behoren ook de levering en montage van rolluiken, screens, zonwering en strokengordijnen tot onze 
bedrijfsactiviteiten.  Wij werken met een team van 10 enthousiaste mensen aan een mooi eindproduct en een 
tevreden klant. In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar: 
 

Commercieel medewerker m/v 
 
Werkzaamheden: 

- Aan de hand van aanvragen offerte maken voor nieuwbouw en/of verbouwing 
- Op basis van opnames vanuit schades en onderhoud offerte voor herstel verzorgen 
- Nabellen van openstaande offertes 
- Het aanbieden en verwerken van onderhoudscontracten 
- Het aannemen van de telefoon en verwerken van de gesprekken 

 
Wat wij in jou zoeken? 

- Een hart voor communicatie 
- Je kunt zelf structuur aanbrengen in je werk en weet prioriteiten te stellen 
- Technisch inzicht, affiniteit met bedrijfsdeuren is een pré 
- Klantgerichtheid 
- Stressbestendig 

 
Monteur m/v 

 
Werkzaamheden: 

- Demontage en montage van nieuwe garage- en bedrijfsdeuren 
- Het zoeken en oplossen van storingen aan bestaande garage- en bedrijfsdeuren 
- Onderhoud en keuren van garage- en bedrijfsdeuren 
- Storingsdienst in roulatie met je collega’s (circa 1 x per 5 weken) 

 
Wat wij in jou zoeken? 

- Affiniteit met techniek 
- Praktisch en technisch inzicht 
- Een teamplayer die gaat voor 100% kwaliteit 
- Geen 9:00 tot 17:00 uur mentaliteit 
- Klantgerichtheid 
- In bezit van rijbewijs B (BE is een pré) 

 
Wat bieden wij voor beide functies: 

- Een leuke en zelfstandige job in een jong en dynamisch team 
- Mogelijkheid tot het volgen van een opleiding 
- Meedenken in de organisatie 
- Passend salaris volgens de CAO Klein Metaal  

 
Heb je interesse dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief per email:  corina@jm-deuren.nl   
Voor eventuele vragen kan je bellen met telefoonnummer 0172-500605. 


