
COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
 

 Allereerst heb je dagelijks contact met onze klanten; je verstrekt o.a. productinformatie en denkt mee 
 over het optimaliseren van processen
 Je stelt zelfstandig offertes/orders op, calculeert en volgt deze actief op
 Je ondersteunt de collega’s van de buitendienst
 Je onderhoudt contact met onze klanten, telefonisch en via mail
 Je legt contacten met prospects en geeft hen informatie over onze verpakkingsmaterialen en concepten 
 Je hebt contacten met onze leveranciers en stemt prijzen en levertijden met hen af
 Je handelt klachten adequaat af
 Tenslotte zorg je ervoor dat ons CRM systeem goed wordt bijgehouden

 Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en commercieel ingestelde collega! 
 Je hebt een MBO(4) opleiding behaald (economie of handel/verkoop) of aantoonbare ervaring in een
sales-functie
 Je beheerst goed Nederlands en Engels
 Uiteraard kun je goed met MS Office (en Exact) overweg
 Je hebt absoluut een sales-gerichte instelling, ziet kansen liggen en bent communicatief sterk
 Je toont inzet, stelt jezelf concrete doelen en werkt hiernaartoe
 Tenslotte ben je gewend om je eigen werk te plannen en organiseren; je bewaakt de voortgang (van
offerte tot order) 

 Een vaste baan met een goed salaris 
 Wij hebben een pensioenregeling en 24 vakantiedagen
  Je werkt in een gezellig en ervaren team (10 personen)
 Wij zijn gevestigd langs de A12 en prima bereikbaar, er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. 

Wat ga je doen? 

 Wat vragen wij? 

 
Wat bieden wij jou? 

Koemans Verpakkingen BV is een snelgroeiende handelsonderneming op het gebied van industriële
verpakkingsmaterialen. Met een ambitieus team werken wij aan een optimale dienstverlening voor
onze klanten. Wij zijn gevestigd in Bodegraven en zijn op zoek naar een:

Het betreft bij voorkeur een fulltime functie (40 uur)
Spreekt dit je aan? Stuur je CV naar eline@koemansverpakkingen.nl 
Ook voor meer informatie over de functie kun je contact met haar opnemen via mail. 

Acquisitie door externe bureaus wordt niet op prijs gesteld; wij nemen
geen kandidaten via externe bureaus aan.


