
 
 

 
 

 
 
Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een commercieel lichtspecialist. Al 
meer dan 55 jaar is Norton een ijzersterk merk op de Nederlandse lichtmarkt en dat succes 
bouwen we steeds verder uit. Wil jij daar ook aan bijdragen?  
  
Wat ga je doen in deze functie? 
Als commercieel lichtspecialist wordt je onderdeel van ons enthousiaste projecten- en 
verkoopteam met passie voor licht. Je werkt vanuit Montfoort aan lichtprojecten van onze 
klanten. Samen met onze lichtadviseurs en technisch specialisten bedenk je oplossingen voor 
projectaanvragen, werkt ze uit en gaat deze presenteren en aanbieden. Natuurlijk volg je 
uitgebrachte offertes op.  
 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten in jouw rayon en onderhoud het reguliere 
contact met hen. Dat doe je via alle kanalen, zowel digitaal als door hen te bezoeken voor 
bijvoorbeeld productintroducties en projectopnames en om deel te nemen aan door hen 
georganiseerde evenementen.  
 
In deze rol signaleer je nieuwe kansen bij zowel onze directe klanten (de groothandel) als de 
installateurs in je rayon en weet deze om te zetten in resultaten. Je hebt een nieuwsgierige, 
actieve instelling, zowel qua commercie als lichttechniek. Je maakt eenvoudige 
lichtberekeningen en de presentaties voor zowel fysieke als online meetings. Je werkt 
efficiënt vanuit kantoor. Korte lijnen met je collega’s, de gezelligheid en het comfort van een 
team en tegelijkertijd ook elke week op pad om je doelen te bereiken. Dat is de combi waar 
jij je prettig bij voelt!  
 
Wie zijn wij?  



Wij zijn Spaapen en bieden al ruim 55 jaar hoogstaande, innovatieve lichtoplossingen voor 
een breed scala aan toepassingen. Wij doen dit met het merk Norton. Het Norton 
verlichtingsprogramma bevat veel hoogwaardige armaturen voor onder andere de utiliteit, 
industrie, winkels en agrarische sector. Innovatie en duurzaamheid staan hoog op de agenda 
zoals op dit moment bijvoorbeeld smart lighting.  
  
Jouw profiel 

• MBO+/HBO werk- en denkniveau. 
• Enkele jaren ervaring in een commerciële functie in de verlichtingsbranche en/of in de 

verkoop van technische producten. 
• Je hebt basiskennis van de verlichtingstechniek. 
• Je bent in staat om de groothandel, installateurs, adviesbureaus, architecten en 

eindgebruikers enthousiast te maken voor Norton armaturen en de service van 
Spaapen.  

• Je bent commercieel creatief en hebt inzicht in de markt als geheel en in onze 
concurrentiepositie. 

• Je hebt ervaring met projectbegeleiding.  
• Ervaring met het maken van lichtberekeningen (Dialux / Relux) is een pré. 
• Je bent analytisch, proactief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
• Je bent een enthousiaste, sociaal vaardige collega met een goed inlevingsvermogen. 
• Bent een teamspeler die ook heel zelfstandig taken kan uitvoeren. 
• Je woont bij voorkeur binnen een straal van 50 km van Montfoort. 

 
 
Wat biedt Spaapen als werkgever?  

• Een uitdagende en zelfstandige fulltime functie 
• Een salaris dat past bij jouw kwaliteiten en ervaring 
• Een prettige werksfeer in een team van enthousiaste collega’s 
• Een baan bij een solide en innovatief familiebedrijf 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Opleidingsmogelijkheden 

  
Ga jij de uitdaging aan? 
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Neem dan contact op met Rik Mens, 
Manager projecten & outside sales, 0348 – 471 734. Je kunt ook direct solliciteren door je 
motivatie met CV per mail te sturen naar vacature@spaapen.nl.  
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