
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
17.01.2019 
 

Even voorstellen: onze nieuwe collega’s! 

  
 

Het SAMSON team is uitgebreid met drie nieuwe collega’s: Jeroen Bos is onze nieuwe 
Sales Engineer Binnendienst; Ronald Breugom is in dienst gekomen als Order 
Coördinator/Inventory Administrator en Adil Majied is een half jaar geleden begonnen 
als Magazijn/Technisch medewerker. 
 
Jeroen Bos  
Per 19 november jl. is de afdeling Technische Verkoop versterkt met onze  
nieuwe collega Jeroen Bos in de functie van Sales Engineer Binnendienst.  
In zijn nieuwe rol houdt Jeroen zich onder meer bezig met het beantwoorden  
van technische vragen van klanten en het aanbieden van offertes van regel- 
ventielen, afsluiters en aanverwante aandrijvingen & regelcomponenten.  
 
Na zijn HBO-studie Commercieel Technische Bedrijfskunde heeft Jeroen als  
commercieel medewerker binnendienst veel ervaring opgedaan met het  
selecteren en verkopen van afsluiters en componenten voor de procesindustrie.  
 
Jeroen is 44 jaar, brengt in zijn vrije tijd veel tijd door met zijn kinderen en is een fanatiek hardloper. 
 
Ronald Breugom  
Ronald Breugom is op 3 december jl. als Order Coördinator / Inventory  
Administrator aangenomen op de afdeling Commerciële Administratie.  
Hij neemt het stokje over van Mark Lobensteijn. Zijn functie bestaat uit twee  
onderdelen. Zo is hij als Order Coördinator verantwoordelijk voor de 
coördinatie van klant- en projectorders, het bewaken van de levertijden van  
verkooporders, het regelen van transporten en het begeleiden van afnames  
& inspecties. Als Inventory Administrator zorgt hij voor het voorraadbeheer. 
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Na zijn MEAO-studie Commerciële Economie heeft Ronald ruime werkervaring opgedaan op het gebied van 
operationele backofficeprocessen (inkoop/verkoop, orderadministratie, facturatie en voorraadbeheer). Hij is 
nauwkeurig en heeft oog voor kwaliteit en klanttevredenheid.  
 
Ronald is 49 jaar en woonachtig in Den Haag. Hij is vader van een dochter van 12 jaar, muziekliefhebber en 
sportfanaat (wielrennen, atb).  
 
Adil Majied 
Op 2 juli jl. is Adil Majied in dienst getreden als Magazijn/Technisch medewerker op de afdeling Magazijn/ 
Warehouse. Adil doet de orderpicking en is verantwoordelijk voor het in- en uitpakken van goederen. Daarnaast  
bouwt hij ventielen om en doet hij – in samenwerking met de Inventory Administrator - het voorraadbeheer in het 
magazijn.  
 
Na zijn opleiding VBO Mechanische Techniek heeft Adil bij verschillende bedrijven werkervaring opgedaan als 
onder meer elektromonteur en magazijnmedewerker goederenontvangst.  
 
Adil is 36 jaar, woonachtig in Rotterdam en in zijn vrije tijd is hij te vinden in de sportschool of sleutelt hij aan 
auto’s. Ook bezoekt hij samen met zijn broer wekelijks de bioscoop. 
 
 
Wij wensen alle drie de heren vele jaren werkplezier toe bij SAMSON! 
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