VACATURE
Commercieel Medewerker Binnendienst (M/V)
Over Kontent Structures B.V.
Kontent is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevende (inter)nationale leverancier
van luxe tentpaviljoens en tijdelijke accommodaties. Om de groei te kunnen voortzetten zijn wij op
zoek naar een enthousiaste Medewerker/Medewerkster Binnendienst.
Al onze projecten starten vanuit onze vestiging in Bodegraven.
Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst heb je een belangrijke functie. Je vormt de schakel
tussen je collega’s – op kantoor en in de buitendienst -, leveranciers en de klant. Goed kunnen
communiceren is daarbij van groot belang. De nadruk in deze functie ligt op het klantcontact en
(commercieel) administratieve taken. Je hebt als commercieel medewerker binnendienst continu
contact met klanten. Je bent voor hen het aanspreekpunt via de telefoon, de e-mail en in sommige
gevallen ook face-to-face.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je adviseert klanten
Je ondersteunt de planning waar nodig
Je werkt offertes uit en volgt deze op
Je maakt afspraken met klanten
Je voert commerciële gesprekken
Je weet intern en extern de juiste mensen in te schakelen
Je voert je werkzaamheden op efficiënte en effectieve wijze uit
Je verzorgt de service- en klachtenafhandeling
Je regelt de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject

Profiel
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 20 jaar
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Bereidheid tot werken in het weekend bij drukte
In het bezit van rijbewijs B

Aanbod
Is hard werken en deel uitmaken van een ambitieus team geen probleem voor jou? Wij bieden
afwisselend werk tegen een goede beloning, met uitstekende doorgroeimogelijkheden op
langere termijn. Herken jij jezelf in bovenstaand verhaal en wil je graag ons team komen
versterken? Mail dan je spontane sollicitatie naar: info@kontent.nl of neem contact met
Pieter op via telefoon: 0172-611 990 of 06-23951074. Kijk voor meer informatie over ons
bedrijf op www.tentenverhuur.nl.

