
 

 
 

 

 
Vacature: Glasstech routeverkoper Zuid-Nederland 

(Basis regio Eindhoven – Tilburg – ‘s-Hertogenbosch) 
 
Altijd al je kennis & kunde willen delen op het gebied van ruitreparatie en ruitvervanging en ben je 
klaar om met jouw one-stop-shop vol autoruittechniek zelfstandig onderweg te zijn? Momenteel 
hebben wij voor Zuid-Nederland een plek vrij voor een professionele, enthousiaste, gemotiveerde en 
commerciële routeverkoper met passie voor autoruittechniek, gereedschap en equipment! 

Glasstech is al jaar en dag de distributeur in de BeNelux van autoruittechniek. Met de merken 
Duobond, Scratch Away en Panther Pro verkopen we kwalitatief hoogwaardig gereedschap aan 
professionele eindgebruikers. Wij voorzien niet alleen onze klanten van de meest geschikte producten 
maar verzorgen ook zelf de daarbij behorende trainingen. Met onze one-stop-shop gaan we nu de 
volgende stap maken en ons verkoopnetwerk uitbreiden door naast de webshop nu ook ons 
productenpakket op locatie aan te bieden middels onze routeverkopers en hun rijdende winkels. 

 

 

 

 

 

Glasstech 
routeverkopers bieden op locatie een one-stop-shop met kwalitatief hoogwaardig gereedschap, 
equipment en toebehoren voor professionele werkplaatsen waar ruiten van auto’s, trucks, trams, 
treinen en landbouwvoertuigen gerepareerd en vervangen worden. 

Rijd met ons mee  
Jij als Glasstech routeverkoper bent zelfstandig en ondernemend met een gezonde dosis ervaring in 
en kennis van autoruittechniek en dan natuurlijk vooral van de betreffende gereedschappen en 
equipment. Je weet wat er bij jouw doelgroep speelt, je hebt een scherp oog voor kansen en grijpt die 
kansen met beide handen aan.  

Als Glasstech routeverkoper lift je mee op het succes en het positieve imago van onze 
kwaliteitsgereedschappen, kennis & kunde van de afgelopen 35 jaar. Dit succes is het resultaat van 
specialistische kennis, ervaring, excellente service en ondersteuning. In combinatie met jouw netwerk 
en contacten heb je jouw uiteindelijke succes volledig in eigen handen. 

Ondersteuning door & voor autoruittechniek specialisten 
Glasstech routeverkopers krijgen ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Oisterwijk in de vorm van 
producttrainingen, productkennis, marketing, persoonlijke begeleiding in het veld met een team van 
eigen autoruittechniek specialisten. Eventuele trainingen op locatie bij de klant worden altijd 
uitgevoerd door 1 van onze autoruittechniek trainers.            
Het gezamenlijke doel is om de eindgebruikers probleemloze oplossingen te bieden door middel van 
een op maat gesneden advies waarmee de klant in staat wordt gesteld om weloverwogen de juiste 
beslissing te nemen. 

Heb jij interesse?  > Stuur dan een e-mail met je CV en motivaties naar info@glasstech.nl 

mailto:info@snap-on.eu

