Commercieel medewerker binnendienst
Ben jij een duizendpoot en teamspeler die zorgt voor optimale klanttevredenheid én kun jij
de accountmanager commercieel en administratief ondersteunen? Kom dan het team van
Eurorope bv in Vlaardingen versterken als commercieel medewerker binnendienst.
Als commercieel medewerker binnendienst heb jij een belangrijke rol. Jij zorgt er namelijk voor
dat de sales vlekkeloos verloopt. Jij bent het aanspreekpunt voor de klanten en de spil in de
organisatie. Jij weet wat er speelt in de markt en specifiek bij de segmenten die je samen met de
accountmanager bedient. Door klanten op de juiste manier te helpen, zorg jij voor vertrouwen en
bouw jij mee aan een duurzame relatie richting de toekomst.
Als commercieel medewerker binnendienst:
•
•
•
•
•
•

vertaal je (complexe) vraagstukken op het gebied van hijs- en heftechniek van de klant
naar een technische oplossing en heldere aanbiedingen/offertes (conform de geldende
eisen en normen);
zet je deze aanbiedingen/offertes om in concrete orders;
heb je regelmatig contact met klanten en benader je klanten op basis van leads;
verwerk je aanvragen die binnenkomen en bepaal je of de accountmanager de
(potentiële) klant moet bezoeken;
koop je artikelen/producten in die buiten het (standaard)assortiment vallen;
signaleer je trends in de markt en heb je oog voor nieuwe kansen en klanten,

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•

Vast contract en marktconform salaris.
24 vakantiedagen
De zekerheid en kansen van een grote (internationale) organisatie.
Fijne collega’s en een informele werksfeer.
Volop opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat heb jij te bieden?
•
•
•
•
•

MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
Aantoonbare ervaring in de techniek is vereist;
Goede communicatieve en administratieve vaardigheden;
Initiatief nemend, overzicht houdend en klant- en servicegericht;
Woonachtig in de Zuid Holland
Over Eurorope bv;
Werken bij Eurorope bv betekent werken bij dé marktleider in staalkabel, hijs- en
heftechniek en valbeveiliging.
Het team van Eurorope bv werkt samen aan passende oplossingen en optimale service
voor onze klanten. Werkplezier en een informele sfeer staan voorop.
Interesse gewekt in deze uitdagende functie;
Stuur dan je motivatie brief en CV naar k.vroegop@eurorope.nl.

