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BAS DE BEKKER STELT ZICH AAN U VOOR…

“Mijn naam is Bas de Bekker (28). Ik ben werkzaam bij OC Verhulst. Mijn functie per 1 januari 2015

is Salesmanager.

Ik werk bij het leukste bedrijf wat ik me kan voorstellen. Wij ontwikkelen, verkopen en

produceren luchtbehandelingskasten voor de utiliteitsbouw. OC Verhulst is een bedrijf met 130

FTE. Hiervan zijn 13 personen werkzaam op de verkoopafdeling.

HOE KWAM IK WAAR?

Bij OC Verhulst ben ik begonnen op de binnendienst verkoop. Ik kwam er toen al snel achter dat

ik een geweldig team om mij heen had. Met open armen ben ik ontvangen. Dit team heeft mij de

kennis en kunde meegegeven die ik hedendaags meedraag, zoals product kennis,

verkooptechnieken en omgang met verschillende mensen.

Deze kennis en kunde gebruik ik om in het dagelijks leven problemen op te lossen.

Vraagstellingen van klanten, opdrachtgevers maar ook intern uit de organisatie en privé. Om

problemen op te kunnen lossen moet je weten wat je doet, dit doe je door te leren. Daarom

maak ik ook veel gebruik van de mensen om mij heen, of dit nou op het werk is, bij de business

club of op een verjaardagsfeestje.
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Vraagstellingen en problemen oplossen vind ik leuk om te doen. Daarom maakt het ook deel uit

van mijn privéleven. Ik zie mijn werk dan ook meer als hobby. “Do what you love and you will

never work a day in your life” is mij op het lijf geschreven.

NOGMAALS IN HET KORT

Ik ben dus iemand die het leuk vind om vraagstellingen en problemen op te lossen en maak

gebruik van het team om mij heen. Ik vind het onwijs gaaf dat door innovatief te denken binnen

onze markt er ontzettend veel mogelijkheden zijn. Dit doe ik met een gezonde dosis

enthousiasme en passie maar vooral door boerenverstand te gebruiken. Mijn behaalde

resultaten uit het verleden zijn hier het bewijs hiervan. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik sneller dan

verwacht naar de buitendienst ben gegaan en per 1 januari 2015 salesmanager ben geworden.

Van mij kunt u een enthousiaste, gemotiveerde en proactieve teamplayer verwachten die er

voor zorgt dat u de beste oplossing krijgt. Samen brengen we uw organisatie naar het volgende

niveau!”

Groeten,

Bas de Bekker

E: b.debekker@oc-verhulst.nl

T: 06-22 42 49 58
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