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Commercieel medewerker EN+DUI
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: minimaal 32 uur / maximaal: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 106085

Bedrijfsomschrijving
Dit bedrijf is gevestigd in Zeewolde en houdt zich bezig met de afwerking en ontwikkeling van een product, dat
wereldwijd is terug te zien in onder andere de meubelindustrie en groenvoorziening. Daarnaast wordt het verwerkt
in alledaagse artikelen die je zelf in huis hebt.

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker staat jouw werkdag in het teken van het wereldwijd onderhouden van klantcontact.
Behalve het warm houden van het contact met bestaande klanten, houd je je ook bezig met het uitbreiden van de
klantenportefeuille. Dit doe je zowel in het Nederlands, Engels als in het Duits.
In jouw rol is het ontzettend belangrijk dat jij je verdiept in zowel de huidige markt als de concurrentie, zodat je
hierop kunt inspelen tijdens de acquisitiegesprekken die je voert. Tevens ben jij een onmisbare, ondersteunde
factor van de collega’s in de buitendienst. Zo werk je nauw samen met de drie Duitse vertegenwoordigers en
draag je zorg voor een adequate archivering. Van het uitwerken en opvolgen van offertes tot het bijhouden van de
voorraad: jij draait je hand nergens voor om!
De voorkeur gaat uit naar een 40-urige werkweek, maar in overleg is 32 uur zeker bespreekbaar.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Voor deze functie van commercieel medewerker is het belangrijk dat je:
Beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding in de richting
van sales, communicatie of handel;
Enkele jaren werkervaring hebt opgedaan in een vergelijkbare commerciële functie;
Naast de Nederlandse en Engelse taal, ook de Duitse taal goed beheerst;
Energie krijgt van het onderhouden van contacten en het genereren van nieuwe klanten;
Naast klant- en servicegericht werken, ook goed kunt samenwerken en communicatief sterk in je schoenen
staat!
Mocht je net afgestudeerd / wat meer startend zijn, dan komen wij ook graag met je in contact, om de
mogelijkheden met je te bespreken.

Arbeidsvoorwaarden
Wat kan jij van jouw toekomstige werkgever verwachten:
Salaris tussen de €2.400,- en €3.200,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week.
Reiskosten indien je woonachtig bent buiten Zeewolde;
Opleidingsmogelijkheden;
Pensioen opbouw;
FlevoDirect verzorgt de werving en selectie. Dat betekent dat je direct in dienst gaat bij deze werkgever.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Sollicitatieprocedure
Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung, am besten online! Klicke dazu einfach auf den Button “Ik
wil deze baan” - bitte mit Lebenslauf.
Stap 1. Solliciteer op deze baan via de sollicitatieknop
Stap 2. Wij bellen je voor een telefonische kennismaking
Stap 3. Een persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Stap 4. Wij stellen je voor aan je nieuwe werkgever
Stap 5. Je gaat op gesprek bij je nieuwe werkgever
Stap 6. Je krijgt de baan aangeboden
Nog niet “klaar” om te solliciteren en wil je nog iets weten?
Geen probleem! Bel ons op 036-521 81 60, stel je vraag via WhatsApp op 06-391 84 706 of e-mail
zeewolde@flevodirect.nl . Wij geven graag antwoord op al je vragen.
Omdat wij graag ook van anderen horen hoe goed jij bent in jouw werk, is het een onderdeel van onze procedure
om referenties in te winnen en/ of getuigschriften in te zien. Vacaturenummer 106085

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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