
Wij zijn per direct op zoek naar een 
 
Medewerker Commerciële Binnendienst 
 
om ons salesteam te versterken! 
 
Als Medewerker Commerciële Binnendienst ben je de spin in het web. Naast de 
ondersteuning van het team heb je de volgende kerntaken welke je dagelijks uitvoert: 
 

• Maken, versturen en opvolgen van offertes; 
• Orderadministratie; 
• Webshop administratie; 
• Benaderen van (potentiele) klanten; 
• Het aanbieden van nieuwe oplossingen i.o.m. klant en buitendienst; 
• Dagelijks contact met klanten, leveranciers, productie en buitendienst; 
• Tevens wordt je betrokken bij verschillende commerciële projecten. 

 
Functie eisen: 

• MBO 4 of HBO denk en werkniveau in een commerciële of technische richting; 
• Sterke commerciële drive 
• Goede communicatieve vaardigheden: zowel Nederlands als Engels, in woord 

en geschrift; 
• Affiniteit met techniek is een absolute voorwaarde; 
• Kennis en ervaring met CRM/ERP systemen; 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• Nauwkeurig en stipt; 
• Ondernemend: neemt initiatief en weet van aanpakken; 
• Servicegericht; 
• Woonachtig binnen een straal van 15km rond Heemskerk. 

Wat bieden wij? 
 

• Een uitdagende functie, waar geen dag hetzelfde is; 
• Ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden (wordt onze nieuwe directeur in 

opleiding, de huidige is toch al op leeftijd); 
• Een goed salaris (€ 2.000 - €2.700 euro op basis van ervaring) 
• Goede pensioenregeling (wij denken aan vandaag en je oude dag); 
• collectieve verzekeringen; 
• 25 vakantiedagen (mits je belooft terug te komen); 
• 124 ADV-uren (Ja, zelfs als je 20 jaar bent); 
• Full-time (38 uur) 
• 2x per jaar een personeelsuitje (met en zonder partner); 
• Vrijdag middag borrels (welke altijd druk bezocht zijn); 
• Een goede informele sfeer waar collega met elkaar kunnen dollen; 
• De ruimte om zelf projecten op te pakken en uit te werken. 

 
Interesse? Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Jeffrey 
Daalhuizen op telefoonnummer 088 - 8810800. Graag ontvangen wij jouw 
gemotiveerde sollicitatiebrief en uitgebreide curriculum vitae per e-mail. 


