Heb jij technisch inzicht, gecombineerd met een commerciële en dienstverlenende attitude?
Vind je het een uitdaging om bij een wereldwijd bedrijf aan de slag te gaan waar je werkt met
technische componenten? Dan zien wij een match! Wij zoeken een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST
Metallieke pakkingen
BEN JIJ het liefst FULLTIME BESCHIKBAAR
(32 uur is eventueel bespreekbaar mits er op woensdag
gewerkt kan worden), ZIT COMMERCIE IN JE BLOED

EN HEB JE EEN AFFINITEIT MET TECHNIEK,
DAN IS DIT DE BAAN VOOR JOU!
Jouw taken bestaan uit
» Het telefonisch verkopen van afdichtingen en adviseren
in juiste pakkingkeuze;
» Het opbouwen van je eigen klantenbestand;
» Het bieden van een optimale service naar onze klant;
» Het opstellen van offertes en een actieve opvolging daarvan;
» Ondersteuning bieden aan de vertegenwoordigers;
» Je hebt verkoop-, inkoop-, en administratieve taken.
Als Commercieel Medewerker Binnendienst herken je
je in het volgende profiel:
» MBO werk en denkniveau + technische achtergrond;
» Je hebt ervaring met Excel en Word;
» Je hebt een commerciële instelling en kan snel handelen
en schakelen en weet de juiste prioriteiten te stellen;
» Je blijft rustig onder druk en hectiek en kan overweg met
adhoc situaties;
» Je begrijpt het belang van georganiseerd werken en het
stellen van prioriteiten;
» Je bent leergierig, servicegericht, analytisch, accuraat en
klantvriendelijk;
» Je hebt doorzettingsvermogen en een flexibele werkhouding;
» Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
in woord en geschrift;
» Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.

Wij bieden

» Werken in een commercieel gedreven bedrijf met een
sterke positie in de markt;

» Salaris is afhankelijk van kennis en ervaring;
» Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een
dynamische onderneming;

» Passende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
goede pensioenregeling;
» Prettige werkomgeving;
» Interne producttrainingen;
» Een gedegen inwerkperiode.
Bedrijfsprofiel
Wij zijn specialist op het gebied van flens- en dynamische
afdichtingen, appendages, regelafsluiters, compensatoren,
deuren, slangen en services. Het familiebedrijf, opgericht in
1886, is niet alleen een verkoop- en service organisatie,
maar tevens producent van de aangeboden producten.
Wij zijn een internationale organisatie en maken deel uit van
een netwerk van 40 aangesloten bedrijven wereldwijd.
Door gedegen kennis van de producten en onze klantgerichte
aanpak staan wij bekend als ‘dé leverancier’ in ons segment.
Bedrijfscultuur
Binnen ons bedrijf heerst een no-nonsense cultuur met een
hoge mate van collegialiteit en drive!

Geïnteresseerd? Mail je CV met motivering naar:
Lincks Personal Recruitment, t.a.v. Annemieke Bakker
E: annemieke@lincks.nl | T: 078-674 39 52 | www.lincks.nl
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