Medewerker
(verkoop) binnendienst
Ben jij commercieel ingesteld en vind jij het belangrijk om klanten tevreden te stellen?
Ben jij enthousiast, vriendelijk en servicegericht en zie jij het als jouw uitdaging om alles uit de kast
te halen om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn?
Als medewerker (verkoop) binnendienst ben je samen met je collega’s binnen het verkoop-,
logistiek- en administratieve team elke dag weer bezig om de communicatie, zowel intern maar
vooral ook extern naar onze partners en klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Binnen het team zullen jouw werkzaamheden met name het volgende omvatten:
•
•
•
•
•

Communicatie met onze klanten in de brede zin des woord, zowel telefonisch als schriftelijk.
Het administratief verwerken van orders, bevestigingen, facturen etc. in ons computersysteem.
Regelmatig contact onderhouden met onze agenten wereldwijd en zorg dragen dat zij op het
juiste moment van de gewenste informatie worden voorzien.
Het nadenken over hoe het als bedrijf mogelijk zal kunnen zijn om marktaandeel en omzet te
verhogen
Zorg dragen dat de naam en prestaties van het bedrijf altijd positief beoordeeld worden.

Je bent een ambitieuze teamspeler die er altijd op gericht is om het maximale resultaat te behalen.
Communiceren is je sterke punt en je vindt het belangrijk om overal en altijd de meest logische
oplossing te zoeken. Natuurlijk ben je niet alleen sterk in het Nederlands, maar kun je jezelf ook
goed in woord en schrift uitdrukken in (bij voorkeur) meerdere talen.

Ben je secuur en precies en vind je het leuk om met andere
mensen en landen samen te werken, dan is deze functie op
jouw lijf geschreven!

Spreekt de vacature je aan?
Stuur dan je motiveringsbrief met je CV naar Marcel van Vemde
(marcel@rijnbeek.com) of bel ons gerust voor meer informatie
op 0172-212549 / 06 82092283

