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https://unicoo.nl/vacature/commercieel-medewerker-binnendienst-in-drechtsteden/

Commercieel
Drechtsteden

Medewerker

Binnendienst

in

Beschrijving
Voor onze opdrachtgever in de omgeving Drechtsteden zijn wij op zoek naar een
Commercieel Medewerker Binnendienst met (minimaal) affiniteit in de ICT-sector.
De opdrachtgever is een middelgrote (rond de 100 man personeel), informele
organisatie, actief in de ICT-sector. Als Commercieel Medewerker Binnendienst, is
het jouw taak om het verkoopproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betreft
een fulltime functie (40 uur per week) met uitzicht op een vast dienstverband.
Als inkoopmedewerker (m/v) werk je samen met de verkoopleider binnendienst. Je
bent in deze rol verantwoordelijk voor het opstellen van inkoopoffertes en het tijdig
en correct bestellen van orders. Jij bent op de hoogte van de capaciteit van de
leveranciers en stuurt hier, indien nodig, op bij. Tevens ben je het interne
informatiepunt op het gebied van productkeuzes, levertijden, capaciteiten en
productspecificaties. Jij onderhandelt over prijzen en leveringsvoorwaarden.

Werkgever
Bedrijf in Drechtsteden

Opmerkingen
MBO/HBO niveau
Fulltime
Affiniteit met AV/ICT

Werklocatie
Drechtsteden

Werktijden
40 uur

Type dienstverband
Commercieel

Verantwoordelijkheden
Je staat klanten te woord met (verkoop)vragen
Je wikkelt orders en offertes af
Je schakelt met de Accountmanager om de wens van de klant te vertalen
naar oplossingen
Je kunt snel schakelen en meerdere balletjes in de lucht houden
Je draagt zorg voor de administratieve afhandeling van het verkoopproces
Je werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen dit bedrijf

Startdatum vacature
Januari 2020

Geplaatst op:
1 september 2020

Kwalificaties
Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding in commerciële- of ICTrichting
Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
Je werkt secuur en gestructureerd
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je kunt goed zelfstandig, maar uiteraard ook in teamverband werken
Je hebt affiniteit met AV/ICT en hebt ambitie om hierin door te groeien
Je laat jezelf niet snel afleiden en bent stressbestendig

Baan voordelen
Een zelfstandige, verantwoordelijke functie met doorgroeimogelijkheden
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheden tot trainingen,
cursussen e.d.
Uitzicht op een vast contract
Een leuk, informeel team en voor deze functie bieden wij je een goed salaris

Bedrijf in Drechtsteden

Uniek in uitzend en payroll
https://unicoo.nl

