
Commercieel Medewerker Binnendienst (M|V|X) 
MBO niveau 4, Ondernemend, Nauwkeurig, Servicegericht, (32-40 uur) 
 
… om onze webshops en dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen! Een prachtige groeifunctie 
voor jou? Hoe meer jij te bieden hebt, hoe meer je gaat doen. 

Wat ga je doen? 

Onze webshops zijn hét verkooppunt voor consumptiemunten, polsbanden, labels en etiketten. De 
producten via onze webshops verkocht maar ook door telefonische verkoop. Voor de webshop is jouw 
taak het beantwoorden van alle vragen en het coördineren van alle orders. Daarnaast ben je actief in 
het verwerken van alle orders van de klanten die rechtstreeks bij de binnendienst bestellen (veelal de 
wat grotere en B2B klanten. 

En daar kom jij kijken! 
Komt er een vraag van een klant binnen over een product? Dan ben jij het aanspreekpunt. Wilt de 
klant iets weten? Ook dan ben jij er. Facturen worden automatisch gemaakt maar bij retouren ga je 
crediteren en je controleert of alle orders goed worden verwerkt. Is dit alles? Zeker niet! 
VanDerEng is volop in beweging en hoe meer jij laat zien wat je in huis hebt, hoe meer jij mag 
oppakken.  

 
Wat heb je te bieden: 

Je hebt een afgeronde MBO 4 opleiding in een commerciële richting afgerond en je hebt een natuurlijke 
commerciële drive. Je praat gemakkelijk. Natuurlijk in het Nederlands maar bij voorkeur ook in het 
Engels. Veel van onze producten maken we zelf. Het is dan ook fijn als je affiniteit met techniek hebt 
maar dit is geen voorwaarde. 

Vanuit de stages die je tijdens je opleiding hebt gelopen weet je de rol van het CRM systeem. Je bent 
nauwkeurig en hebt oog voor detail. 

 Goede communicatieve vaardigheden: zowel Nederlands maar bij voorkeur ook in het Engels 

 Affiniteit met techniek is een pré 

 Kennis en ervaring met CRM 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 en 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 of Parttime dienstverband 

 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 - 8810848. Graag ontvangen wij jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en uitgebreide 
curriculum vitae per e-mail naar jeffrey.daalhuizen@vandereng.nl. 
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