COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNEN ( PARTIME OF FULL TIME )
Promocompany is een groothandel in relatiegeschenken en promotionele textiel . Ben je
opzoek naar een uitdagende baan waar je zowel verantwoordelijk bent voor het gehele
verkoopproces en daarnaast ook voor de inkoop?

Lees dan snel verder !
Vanwege uitbreiding en om onze klanten nog beter te ondersteunen, zoeken wij een
initiatiefrijke, enthousiaste commercieel medewerker binnendienst voor ons kantoor in
Ede en Barendrecht
Als commercieel medewerker ben je hét aanspreekpunt van onze klanten . Of het nu gaat
om een klant te woord staan met betrekking tot advies geven voor onze standaard
producten, of het schakelen met onze fabrieken in China om tot een leuk custom made
product te komen
Naast bovenstaande taken ben je onder andere verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefonisch te woord staan van onze klanten, leveranciers en alle werkzaamheden
welke hieruit vloeien
Advies geven over de verschillende mogelijkheden die er zijn
De volledige inkoop regelen voor de producten welke je verkoopt
Je werkt offertes uit en volgt deze zelf op
Het maken van afspraken met klanten voor onze accountmanagers
Bezoeken van beurzen
Je verzorgd en ontzorgt de klanten in het gehele proces
De administratieve afhandelingen van het offerte- en order traject

Heb je de volgende kwaliteiten in je?
De commercieel medewerker beschikt over commercieel inzicht, je bent pro actief en
enthousiast. Daarnaast ben je in staat om procedures op te volgen en eventueel te
verbeteren.
•
•

Je hebt minimaal een afgerond MBO diploma, bij voorkeur in een commerciële
richting.
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat moet je verder nog weten en is verder voor jou van belang?
•

Deze baan is voor 24 of 32/ 40 uur per week beschikbaar

•
•

•

•

Je maakt deel uit van een team van 10 collega’s binnen een informele sfeer waar
hard werken beloond wordt
Een plezierige werkomgeving die je kunt omschrijven als ‘geen woorden maar
daden’, een no non-sense mentaliteit met respect voor elkaar, onze klanten en
onze leveranciers.
We bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan met goede
arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. Je komt terecht in een informele en
open werkomgeving, waarbij voldoende aandacht is voor persoonlijke
ontwikkeling.
Promocompany is een internationaal bedrijf met groeiambities zowel in Nederland
als in het buitenland

Heeft onze vacature je interesse gewekt? We zien graag jou motivatiebrief en CV tegemoet
voor 8 Januari 2019. Je kunt ons ook rechtstreeks mailen naar edwin@promocompany.nl

Promocompany Ede
Keesomstraat 36 A
6716 AB Ede
0318 - 559270

Promocompany Barendrecht
Oslo 6
2993 LD Barendrecht

