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Omschrijving  

Over ons 
 
Buyers World BV, opgericht in 2009 is een toonaangevende Nederlandse groothandel in 
zonnepanelen, gevestigd te Amsterdam, met een eigen inkoopkantoor en permanente 
Nederlandse bezetting in China en afvaardiging in Polen. Buyers World is officieel partner 
van de tier 1 fabrikanten BYD, SUNTECH en JA SOLAR. Hiervan houdt Buyers World grote 
volumes zonnepanelen op voorraad in Nederland. 

 
Binnen enkele jaren zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste PV-groothandels van 
Nederland. Ondanks dat Buyers World BV is uitgegroeid tot een toonaangevende 
groothandel in zonnepanelen zijn wij een kleinschalige organisatie gebleven. Voor ons is 
een direct en open contact met onze klanten nog steeds het allerbelangrijkste.  
 
Het menselijke aspect, op elkaar kunnen bouwen, met plezier samen werken, vrijheid, 
niet hiërarchisch, samen groeien en succesvol worden zijn kernwaarden binnen Buyers 
World BV. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een zelfstandig Technisch Commercieel 
specialist met ruime ervaring en een goed track record in de omvormer industrie. Je 
bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van de omvormer tak binnen 
Buyers World BV.  
 
Je bent verantwoordelijk voor technische ondersteuning, het adviseren en waar nodig 
on site support aan de klanten van Buyers World en het acquireren en het managen van 
relaties in de installatie, energiebranche en de bouw. Dit zijn bedrijven met enkele 



medewerkers tot honderden medewerkers.  
 

Je beschikt over goede technische kennis en bent gespecialiseerd in de omvormer en 
optimizer industrie. Je bent eager, positief en hebt een hoog energie niveau. Je hebt 
een commerciële inslag en bent service gericht. Je schuwt het niet om iets van scratch 
op te bouwen en hebt daar plezier in. Je pikt tijdig signalen op en kunt goed luisteren 
naar de wensen van de klant en draagt zorg voor een plezierige, succesvolle en lange 
termijn samenwerking tussen klant en Buyers World.  

 

Profiel  
 
Je hebt een afgeronde mbo/hbo-opleiding aangevuld met minimaal 3-5 jaar ervaring in 
de omvormer industrie. Hierbij is een goede kennis van omvormers en affiniteit met 
techniek en zonne-energie een must en relevante werkervaring in elektrotechnische 
installaties een pre. Je blinkt uit in advisering, support en acquisitie en bent aantoonbaar 
vaardig in het binden en boeien van klanten. 

 

Je weet als geen ander hoe je rendement behaalt en je hebt een klantgerichte, 
commerciële en flexibele instelling. Je onderkent het belang van accuratesse in het 
plannen en nakomen van je afspraken en het tijdig en correct verzorgen van de 
bijbehorende administratie (offertes, gespreksverslagen, etc). Verder heb je uitstekende 
kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels in woord en geschrift is een 
een pre, ben je stressbestendig en ben je  in het bezit van rijbewijs B. 

 
Neem contact met ons op!  
 
Ben je eager, positief, heb je een hoog energie niveau, zie je solar als een ware sport en 
haal je daar positieve energie uit. Schuw je het niet om iets van scratch op te bouwen 
en hebt daar plezier in. Pik je tijdig signalen op en kun je goed luisteren naar de wensen 
van de klant en draag je zorg voor een plezierige, succesvolle en lange termijn 
samenwerking tussen klant en Buyers World. 
 
Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou! 
 

Je kunt je CV en toelichting mailen naar: E: info@buyers-world.nl 
 
 

 
 
 


