Vacature commercieel medewerker binnendienst

Kom jij net uit de schoolbanken en wil je graag aan de slag in een commerciële functie, maar ben je nog
lang niet uitgeleerd? Dan is de functie van (junior) commercieel medewerker binnendienst iets voor jou!

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s van het verkoopteam ben jij verantwoordelijk voor de verkoop van het bedrijf
vanuit de binnendienst. Daarnaast heb je een nauwe samenwerking met je buitendienst collega’s. dit
houdt in dat je voortdurend bezig bent met het verwerken van verkoopopdrachten en het uitwerken en
opvolgen van offertes. Je bent het aanspreekpunt van klanten en geeft hen advies per mail en per
telefoon. Als je het leuk vindt is er ook de mogelijkheid voor het uitvoeren van het marketingplan!
Hoe zou jouw dag er uit kunnen zien?
We beginnen de dag met een kop koffie (thee mag ook). Even overleg met je collega's om de dag goed
op te starten en om door te nemen hoe de zaken ervoor staan. Vervolgens kun je aan de slag met al
het moois dat voor je klaar ligt, waarbij wij erop vertrouwen dat jij zelf de juiste balans kunt zoeken in de
verdeling tussen verkoop, techniek en marketing. Binnen ons bedrijf krijg je de ruimte om zelfstandig te
werken en te groeien!
Wat wij bieden:
- Goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden (wie wilt dat nou niet?)
- Een afwisselende functie met elke dag nieuwe uitdagingen
- Een leuke werksfeer binnen een hecht team. Je werkt samen met professionals die willen winnen,
maar er wordt ook veel gelachen!
- Zelfstandigheid en de mogelijkheden om door te groeien
Wat vragen wij aan skills:
- Minimaal MBO relevante opleiding
- Zowel mondeling als schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pré)
- Technische affiniteit is een pré
Wat vragen wij aan competenties:
- Ondernemend
- Energiek
- Accuraat
- Leergierig
- Kritisch (als collega’s sparren we graag onderling)

Waar ga je werken?
Ons familiebedrijf is opgericht in 1989. 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.
In deze 30 jaar zijn we een begrip geworden in onze branche en hebben wij al veel mooie projecten
mogen verzorgen. Nieuwsgierig? Bekijk dan eens onze nieuwspagina:
https://www.marelko.nl/nl/nieuws.

Interesse?
Aarzel niet en stuur je CV met motivatie naar solliciteren@marelko.nl t.a.v. Debby Seerden!

