Commercieel Medewerker Binnendienst
Organisatie:
Plaats:
Uren:
Dienstverband:

Merwede Springs
De Meern
40 uur
Vast contract - Bepaalde tijd met uitzicht op vast

Ben jij commercieel ingesteld én heb jij affiniteit met de automotive & techniek? Dan ben jij degene die wij
zoeken!
Wie zijn wij?
Technische verenfabriek De Merwede is opgericht in 1954 en nog steeds een familiebedrijf. Als grootste
verenfabriek van de Benelux ontwikkelen en produceren wij, voor onze wereldwijde afzetmarkt, technische
veren voor alle mogelijke toepassingen in de industrie en de automotive. Binnen de autosport en tuning zijn wij
o.a. bekend met ons huismerk “Cobra Suspension” dat ook wereldwijd verkocht wordt.
Functieomschrijving;
Als commercieel medewerker vervul je een sleutelrol tussen de klanten/relaties van “Cobra Suspension” en de
organisatie. Je bent voor de klanten het aanspreekpunt en gezicht van “Cobra Suspension” en biedt zowel
commerciële als technische ondersteuning. Daarnaast ben je ook inzetbaar voor het uitvoeren van de
commerciële taken binnen de overige productgroepen die wij voeren, samen met de salesmanager.
Je bent verantwoordelijk voor het goed invullen van de commerciële binnendienst activiteiten. Deze bestaan
uit; het behandelen van dossiers van bestaande en potentiele klanten, telefonische acquisitie, afhandeling van
(aan)vragen en de documentatie hiervan, correcte afhandeling van offertes, orderverwerking, opzetten en
uitvoeren van mailingen. Waarbij de focus uiteindelijk ligt op het verstevigen van de positie van ons huismerk
“Cobra Suspension”.
Functie-eisen;
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
Wij bieden;
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Je hebt affiniteit met techniek en automotive.
Iemand die het leuk vindt om persoonlijke contacten te leggen en te onderhouden
Communicatief sterk in de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift;
Klant- en servicegericht met een commerciële instelling;
Werkt gestructureerd;
Ervaring met Social Media (o.a. Facebook en Instagram) is een pré.
Beheerst de Duits taal in woord en geschrift is een pré

Een marktconform salaris;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Doorgroeimogelijkheden;
Mogelijkheid tot volgen van opleidingen:
Een functie met ruimte voor eigen initiatieven.
Werken in een gezellig team.

Spreekt deze vacature jou aan? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie & CV, deze kan je per email sturen
aan: Willem Soesbergen – willem@merwede-springs.com
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

