Ben jij op zoek naar een functie met veel variatie, waarin jij de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen tot een commercieel talent?
Ben jij hét gezicht achter de schermen? Solliciteer dan nu naar onze vacature voor:

Commercieel Medewerker Binnendienst (junior)
Fulltime
Waar kom je te werken?
Belned B.V. is een familiebedrijf en is opgericht in 1978. Wij zijn een producent en leverancier van hoogwaardige
beglazingsartikelen zoals glaslatten, voorzetramen, ventilatieroosters, kitten en gereedschappen. Tot onze klanten behoren glasen schildersbedrijven, glasproducenten en bouw- en aannemersbedrijven. Wij hebben een hecht team met betrokken collega’s.
Om onze uitdagende toekomstplannen te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Wil je deel uitmaken van
een ambitieuze organisatie? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
In deze commerciële en veelzijdige functie ben jij het aanspreekpunt voor klanten, prospects en collega’s. Klantcontacten vinden
zowel telefonisch als via de mail plaats. Tevens houd je je bezig met warme en koude acquisitie. Daarbij ben je de ondersteunende
kracht van onze rayonmanagers.
Je bent verantwoordelijk voor:

actieve telefonische verkoop van onze producten;

verwerken van offerteaanvragen en orders in het CRM-systeem (SAP Business One);

afstemmen van offertes met klant/prospect en rayonmanager;

ondersteunende werkzaamheden op het gebied van de calculatie.
Kortom, als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Belned heb je een uitdagende binnendienstfunctie met veel variatie!
Wie ben jij?
Een commerciële instelling is voor deze functie een must! Evenals aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau. De vacature is ook
geschikt voor een HBO-starter met een commerciële drive.

Je bent communicatief vaardig.

Je bent nauwkeurig, gedreven, leergierig en je denkt in oplossingen.

Naast een proactieve instelling heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Je werkt georganiseerd en resultaatgericht met als doel aan het einde van de dag alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Natuurlijk spreek en schrijf je vloeiend Nederlands.

Je hebt affiniteit met bouw- en/of bouwgerelateerde producten.
Wij bieden:

een prettige, persoonlijke en ondernemende werkomgeving;

een uitdagende functie vol kansen en mogelijkheden zoals het doorgroeien naar de functie van Rayonmanager;

een marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd om bij ons te komen werken?
Jouw cv met motivatie kun je per e-mail sturen naar inge@belned.nl t.a.v. Inge Koolen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

