Commercieel medewerker binnendienst
Ben jij klantgericht en communicatief vaardig? Zoek je een afwisselende
baan in de regio en ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar? Technische
achtergrond of niet, als jij bereid bent om de handen uit de mouwen te steken
en zo meer kennis op te doen, dan ben jij degene die wij zoeken.
Werkzaamheden
In deze functie staat dienstverlening centraal. Klanten kunnen bij jou terecht voor vragen over lopende
bestellingen. Jij staat hen te woord en informeert de klanten over bijvoorbeeld de levertijden van onze
producten. Je plaatst inkooporders bij onze internationale leverancier op basis van klantorders en je houdt
de levertijden van onze producten in de gaten. Vervolgens verwerk je alles in ons CRM-systeem.
Natuurlijk geldt dit ook voor de service-activiteiten die wij verzorgen bij onze producten.

Wat doet Efcon Water?
Efcon Water ontwikkelt, installeert en onderhoudt afvalwater monstername stations. Wij werken voor
overheidsinstanties en commerciële bedrijven. Omdat 90% van onze producten wordt geëxporteerd en
de meeste multinationals Engels als voertaal gebruiken, is de Engelse taal bij ons een noodzaak.

Jouw profiel
• MBO-opleiding economie / commercieel of gelijkwaardig
(Technische opleiding met een commerciële achtergrond mag ook)
• Goede communicatieve eigenschappen
• Uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
• Ervaring met CRM-systemen, beheersing van de Duitse en/of Franse taal en
commerciële interesse en/of ervaring (B2B) zouden we op prijs stellen

Dit bieden wij jou
• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen, maar je kunt ook extra dagen kopen om meer tijd voor jezelf te hebben
• Winstdeling/bonusregeling
• Leuke extra’s voor Pasen, Sinterklaas en Kerstmis
• Goede werksfeer in een informeel bedrijf
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling
• De mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen d.m.v. opleidingen en trainingen
Neem dan contact op met Michel Zuiderwijk (tel.: 0347-342 777).
Direct solliciteren? Stuur dan je CV naar Rianne (rkranenburg@avm-efcon.nl).
De selectieprocedure vindt plaats in samenwerking met ons moederbedrijf Hitma Groep in Uithoorn.
De functie betreft standplaats Efcon Water in Vianen.
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