Vacature: Commercieel medewerker verkoop binnendienst (32- 40 uur)
Wil jij graag deel uitmaken van ons gedreven team dat mooie projecten realiseert op het gebied van deuren,
deurbeslag en gevelbekleding? Lees en reageer dan snel.
Dit ga je doen:
Voor deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op kantoor en bied je
ondersteuning aan de medewerkers van de showroom. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het opstellen van
offertes en verwerken van orders in Exact.
In deze functie ben je het aanspreekpunt voor onze klanten. Hierbij geef je de klant advies en signaleert
commerciële kansen. Je bent altijd op de hoogte van de juiste productinformatie en kunt hierdoor goed
meedenken met de klant om de juiste maatwerkoplossing aan te bieden.
Wie ben jij, wat zoeken wij?
✓ Iemand die nauwkeurig en gestructureerd te werk gaat en snel kan schakelen tussen verschillende taken onder
tijdsdruk.
✓ Geen 9 tot 17 mentaliteit.
✓ Commerciële ervaring in de branche van deuren en gevelbekleding.
✓ Kennis van Exact is een pre.
✓ Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
✓ We kijken naar je diploma’s en ervaring. Maar wat we nog veel belangrijker vinden is passie voor de producten,
dat jij je betrokken en thuis voelt binnen ons bedrijf.
Wie zijn wij?
Een gezellig Brabants bedrijf met showroom en werkplaats dat gevestigd is in Veldhoven. Hier wordt alles
verkocht op het gebied van deuren, deurbeslag en gevelbekleding in het midden en hoog segment. In
samenwerking met de aannemer zorgen we er voor dat we mooie projecten kunnen realiseren. Ook voor de
particuliere klant is er alle aandacht.
Wat hebben wij jou te bieden?
✓ Goede werksfeer in een klein team waar de lijntjes kort zijn.
✓ Doorgroeimogelijkheden voor in de toekomst.
Solliciteer door een mail te sturen naar: info@mkkbrabant.nl t.a.v. Remco Bakker.
Kijk voor onze projecten eens op de website www.mkkbrabant.nl
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