Commercieel medewerker binnendienst rayon Duitsland (m/v)
Fulltime, 38 uur per week
Als Commercieel medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor
het uitbreiden en het onderhouden van het klantenbestand in Duitsland,
acquisitie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze functie. Je
vervolgt de door jou en je team uitgebrachte offertes en geboekte orders
en ziet erop toe dat deze perfect afgehandeld worden. Je ondersteunt de
vertegenwoordiger in zijn werkzaamheden en ziet het als uitdaging om
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•

Sterke en duidelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als
schriftelijk in de Duitse taal is absoluut een vereiste;

•

HBO opleiding (commerciële richting);

•

Goede kennis van Microsoft office; kennis van ERP systemen;

Algemene kenmerken:
•

Uitermate commercieel; de klant is koning;

•

Nuchtere, actieve persoonlijkheid;

•

Serieus verantwoordelijkheidsgevoel; betrokken bij de organisatie;

•

Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken.

Wat we te bieden hebben?
Naast een leuk team van enthousiaste collega’s en een werkomgeving die
van alle gemakken is voorzien, bieden we een veelzijdige commerciële
baan waarin trefwoorden als actief en dynamisch een rol spelen. Dagelijks
kom je in contact met grote internationale bedrijven. Holbox is een
marketing gestuurde organisatie die iedere keer weer flexibel dient in te
springen op de wensen van de klant.
Interesse? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar:
Holbox bv
T.a.v. Wendy Volleberg
Loperweg 8
6101 AE ECHT
0475-569595
vacatures@holbox.nl
www.holbox.nl
(acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)
Over Holbox
Holbox is een internationaal georiënteerd familiebedrijf dat sinds 1976
gespecialiseerd is in ontwerp, design en productie van displays. Vanuit
onze centrale locatie in Echt en onze productielocatie in Gliwice

(PL) bedienen wij met ruim 400 medewerkers de Europese markt en zijn wij
in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner voor vele
gerenommeerde bedrijven in Europa. Naast de hiervoor genoemde twee
hoofdlocaties hebben we een verkoopkantoor in Frankrijk, Duitsland en
Hilversum.
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