Help jij ons met groeien? Heb je een commerciële en klantgerichte houding? Ben jij communicatief sterk, heb jij
een stevige dosis doorzettingsvermogen en wil jij onderdeel zijn van een succesvolle ambitieuze organisatie?
Lees dan snel verder!
Wij zijn op zoek naar een:

(Junior) Medewerker Verkoopbinnendienst (40 uur)
Wienese Klimmaterialen is al ruim 100 jaar actief in de Benelux als fabrikant en distributeur van klimmaterieel.
Het brede assortiment varieert van ladders, trappen en steigers tot maatwerk producten voor de professionele
markt. Naast het standaard leveringsprogramma, draagt Wienese ook zorg voor keuring en certificering van
draagbaar klimmateriaal. Het hoofdkantoor van Wienese is centraal gelegen in Barneveld op industrieterrein de
Harselaar. Als marktgerichte organisatie werken we voortdurend aan nog betere, veiliger en efficiëntere
producten en zijn we continue bezig onze processen te verbeteren. De organisatie bestaat uit een aantal
verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen professionaliteit bijdragen aan het realiseren van de doelen
van onze organisatie.
We zijn op zoek naar een (junior) Medewerker Verkoopbinnendienst. In deze functie maak je onderdeel uit van
een enthousiast en betrokken team. Het betreft een brede functie met veel afwisseling. Je werkzaamheden
bestaan o.a. uit het (telefonisch) te woord staan van klanten, verwerken van orders en het uitwerken van
offertes. Uiteraard volg je de gemaakte offertes op de voet totdat je de opdracht binnen hebt gehaald. Jouw
expertise en gretigheid is dus van groot belang om opdrachten binnen te halen. Daarnaast bewaak je de
doorloop- en verwerkingstijd van de binnenkomende orders en beantwoordt vragen telefonisch- en per mail van
klanten en/of prospects op commercieel en administratief gebied. Je voelt je verantwoordelijk voor het oplossen
van eventuele ontstane problemen en handelt proactief. In sommige gevallen hebben we je hulp nodig bij het
logistieke proces en ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO niveau
Commerciële instelling
Communicatief sterk
Probleemoplossend
Doorzettingsvermogen
Accuraat
Proactieve houding
Resultaat gericht
Teamplayer
Uitstekende vaardigheden met MS- office

Wij bieden jou
Een dynamische baan met marktconform salaris + bonusregeling en een enthousiaste werksfeer in een
groeiende ambitieuze organisatie. Werktijden van maandag t/m vrijdag 08:30 – 17:00.
Solliciteren
Is dit jouw uitdaging voor de komende jaren? Solliciteer dan door je motivatiebrief met CV te verzenden naar het
emailadres m.verhulsdonk@wienese.nl. Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Michel Verhulsdonk (tel. 0342-404500).
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