Wij zijn per direct op zoek naar een Sales Tijger m/v voor onze afdeling
Verkoop binnendienst, standplaats Zaandam.
Commercieel Medewerker Binnendienst (Technisch)
Als technisch commercieel medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het
hele traject van offerteaanvraag tot en met de levering. Je staat klanten te woord, denkt
mee en voorziet van deskundig (product)advies.
Taken
 het verwerken van orders in ons ERP-systeem (EXACT) en de verdere opvolging
van deze orders tot aan de uitlevering toe;
 het maken, bewaken en nabellen van uitstaande offertes middels het CRM-pakket;
 mede verantwoordelijk voor de gestelde verkoopdoelen;
 up- en cross selling:
 technische ondersteuning en geven van productadvies aan klanten;
 Registratie en afhandeling van klachten en retouren;
 Het samenstellen van (test) certificaten.
Competenties
Louis Reyners BV voert een competentiegericht personeelsbeleid. Voor de Medewerker
Verkoopbinnendienst zijn de volgende competenties van vitaal belang:






commerciële instelling en een klantgerichte werkhouding;
uitstekende mondelinge communicatie;
leergierigheid en oplossingsgerichtheid;
goed omgaan met druk(te) en eventuele tegenslagen;
gezellige teamspeler.

Functie-eisen
 MBO+/HBO diploma, bij voorkeur in een technische richting bijvoorbeeld WTB;
 aantoonbare technische affiniteit;
 ca. 1-3 jaar werkervaring in een soortgelijk functie;
 goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 beheersing Duitse taal is een pré;
 woonachtig binnen een straal van 20km rond Zaandam.
Wij bieden
Het (internationaal) werken in een gezellige team van 20 medewerkers. Meer dan
voldoende ruimte voor de Medewerker Verkoopbinnendienst zich te ontwikkelen tot een
professional en eventueel op termijn door te groeien naar een andere binnen- of
buitendienstfunctie. U wordt beloond met een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Contact
Voor verdere informatie over onze organisatie of functie, kunt u contact opnemen met
Mevr. M. Coskun via telefoonnummer 075 - 650 47 62.
Wil je in aanmerking komen voor de functie? Stuur dan je CV voorzien van motivatie per
e-mail naar Mela@LR.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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