
 

Vacature Commercieel medewerker binnendienst 

 

Bedrijfsomschrijving 

Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 

signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 

veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 

Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 

Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 

betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer.  

 

 

 

De werkzaamheden 

 
Samen met je collega’s van het commerciële team ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. 

Je communiceert en adviseert klantgericht, beantwoordt vragen en biedt passende oplossingen. 

Daarnaast stel offertes op en zorgt voor een goede opvolging. Je houdt je bezig met het administratief 

verwerken van de verkoopopdrachten, zodat het levertraject optimaal verloopt Je bent verantwoordelijk 

voor het verzorgen van advertenties, mailingen, brochures, en persberichten. Het onderhouden van onze 
website en social media is ook één van je taken.  

 

 

 

Onze ideale kandidaat ziet er als volgt uit: 

 
Wij zijn op zoek naar een jonge enthousiaste net afgestudeerde MBO-er, die service- en klantgericht is 

en in staat is om onze klanten telefonisch correct en adequaat te woord te staan. Verder heb jij een 

commerciële en gedreven instelling. Je hebt minimaal een relevante afgeronde MBO opleiding en je bent 

accuraat en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse als de Engelse 

taal. Mocht jij jezelf hierin herkennen, dan ben jij voor ons de ideale kandidaat! 

 
 
 
Wat bieden wij jou? 

 

• Een uitdagende fulltime functie voor een starter op de arbeidsmarkt; 

• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

• Een zelfstandige functie. 
 

 

 
Interesse?  

Ben jij de commercieel medewerker binnendienst die wij zoeken, stuur dan je gemotiveerde 

sollicitatiebrief en CV naar solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze organisatie 

www.marelko.nl. 

mailto:solliciteren@marelko.nl
http://www.marelko.nl/

