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Wie ben je?
We zijn op zoek naar een accurate verkoper binnendienst die het leuk vindt om telefonisch het contact met de klant 

te onderhouden. Dit doe je met je eigen klantenportefeuille waardoor je een goede relatie kunt opbouwen. Je bent 

communicatief sterk, waarbij je alles altijd goed administratief vast legt. Je werkt graag zelfstandig, al krijg je ook ener-

gie van het team om je heen. Je hebt een technische achtergrond, en doordat jij zo precies bent zijn de afspraken 

tussen jou en de klant altijd goed terug te vinden. 

Wat ga je doen?
Nadat een klant de bestelling heeft doorgegeven maak je een offerte. Na akkoord van de klant zet je deze offerte om 

in een opdrachtbevestiging. Het is belangrijk dat je dit heel nauwkeurig doet Als de klant op de opdrachtbevestiging 

akkoord heeft gegeven voer je de order in het systeem in. Het komt natuurlijk voor dat de klant later toch nog een 

wijziging wil doorgeven. Dit is voor jou uiteraard geen probleem. Je zorgt dat dit administratief wordt bijgewerkt en 

overlegt vervolgens met onze bedrijfsleider hoe deze wijziging past in het productieproces. Voor jou staat de klant op 

1, en met je flexibele houding en verantwoordelijkheidsgevoel pas je perfect binnen onze organisatie. 

Jouw ervaring
•     Je bent commercieel ingesteld en je zet onze klant op de eerste plaats.

•     Je werkt heel nauwkeurig, iedereen maakt natuurlijk fouten maar jij maakt er niet veel!

•     Je hebt een technische achtergrond, met een afgeronde mbo 3 of 4 opleiding.

•     Je hebt zo’n 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Wat biedt de organisatie jou?
•     Wij bieden zonder twijfel een dynamische functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

•     Fijne collega’s en een prima werksfeer.

•     Een 37,5-urige werkweek.

•     Een marktconform salaris (CAO Timmerindustrie) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren
Enthousiast geworden en heb je vragen? Hiervoor kun je contact opnemen met onze HR adviseur  

Annelies de Ruiter: a.deruiter@deurenfabriekvanderplas.nl.  

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 


