‘Van Bodegraven Elektromotoren’ is gespecialiseerd in draaiende assen. Hierdoor kunnen wij
onze klanten helpen om de concurrentie te verslaan. Door onze hoogwaardige producten,
vakbekwaam personeel en passie willen wij de zorg nemen over het bedrijfsproces van onze
klant. Wij zorgen ervoor dat het continu presteert waar en wanneer de klant maar wilt. Het
bieden van een totaaloplossing op basis van partnerschap is onze corebusiness.
‘Uw draaiende as onze Service!’

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst

[full time]

Werkomschrijving
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor de actieve verkoop
van onze producten en diensten welke onder andere bestaan uit motoren, generatoren,
transformatoren, reparatie, revisie, service etc. Deze verkoop gebeurd vanuit ons kantoor te
Dordrecht. De administratieve werkzaamheden die bij de verkoop behoren zoals offreren,
nabellen, Customer Relation Management (CRM) behoren ook tot je verantwoordelijkheden.
Je bent werkzaam in een team van meerdere commercieel medewerkers en rapporteert aan
de verkoopleider.

Functiebeschrijving
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor:










Het te woord staan van de klant zowel telefonisch, per email of fysiek
Het oppakken van aanvragen
Het uitbrengen van offertes
Het nabellen van offertes
Het registreren en overdragen van orders
Het registreren en afhandelen van klachten
Het aanmaken van nieuwe relaties in de database
Het opbouwen en onderhouden van relaties
Indien nodig begeleiden en opvolgen van projecten

Wat wij vragen:
 HBO [commercieel] werk en denk niveau
 Administratief inzicht



Affiniteit met “aandrijf” techniek
2-5 jaar ervaring in dit vakgebied

 Bekend met de gangbare Microsoft programma’s
 Talen: Nederlands en Engels
 Kennis van Visma Accountview is een pre
Je gedragscompetenties







Accuraat
Communicatief vaardig
Zelfstandig
Betrouwbaar
Empathie
Representatief

Wat wij bieden:
- Prima werkomgeving met fijne collega’s
- Een zelfstandige, uitdagende functie
- Een compleet pakket arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris
- Verdiepende cursussen en/of opleidingen

Zoek je een leuk en uitdagend werk, en heb je de wil om een prima collega te worden dan
willen we je graag ontmoeten. Mail dhr. R.E.G. Renee voor een verzoek om een
sollicitatiegesprek of bij eventuele vragen. Zijn emailadres is: rr@vanbodegraven.nl
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze website www.vanbodegraven.nl

