Start als junior Commercieel medewerker binnendienst in Enspijk
Ben jij op zoek naar een afwisselende commerciële functie? Dan is dit de baan die jij zoekt. Je gaat
aan de slag bij een klein bedrijf, binnen een jong team van 3 man waar een ambitieuze sfeer hangt.

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker ga jij aan de slag met telefonische verkoop en advies. Daarna maak je
gedurende dag offertes op, beantwoord je mails, help je klanten aan de balie en ga je orders
verwerken.

Hoe ziet je dag eruit?
Je dag start om 08:00 met een lekkere bak koffie. Geen dag is hetzelfde. Je begint met offertes te
maken voor de aanvragen die nog open staan van de dag ervoor. Naarmate de ochtend vordert
begint de telefoon te rinkelen en komen de mails binnen, je begint met verkopen of advies verlenen.
In de tussentijd werk je de offertes uit. Tussendoor zullen er klanten bij de balie komen die je
vriendelijk te woord staat en helpt. Om 09:30 uur is er een koffiepauze en om 12:30 uur een
lunchpauze. In de middag ga je door met je werkzaamheden. Om 17:00 zit jouw dag erop, sluit je de
computer af en ga je naar huis.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Fulltimebaan met uitzicht op vast dienstverband;
Werken binnen een jong en ambitieus team;
Kans om door te groeien binnen je functie;
Een baan voor 32 tot 40 uur in de week;
Een marktconform salaris;
Een goede pensioenregeling;
Een leuke vrijdagmiddagborrel.

Wat wij vragen
•
•
•

Commerciële werk ervaring of een commerciële diploma;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
Je bent klantvriendelijk en respectvol richting klanten.

Solliciteren
Word jij onze nieuwe collega? Stel je aan ons voor door NU te solliciteren! Neem contact op met
Daniël van Hemert: bel 06-25047291 of mail jouw CV en motivatiebrief
naar daniel@vanhemertperslucht.nl

