Commerciële binnendienst medewerker (20 uur)
Meubelspuiterij Midden-Nederland is een snelgroeiende organisatie die specialist is in het
renoveren van bestaande keukens. Al meer dan 25 jaar zijn wij de specialist om bestaande
keukens een compleet nieuwe uitstraling te geven. Voor de afwerking van een keuken,
interieur of een meubelstuk komen zowel particuliere en zakelijke klanten naar
Meubelspuiterij Midden-Nederland. Wij zijn gevestigd in Amersfoort op het
bedrijventerrein ‘De Isselt'
Ter uitbreiding van onze sales afdeling zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die net als
wij de passie voor acquisitie delen.
Functieomschrijving
Wij zijn opzoek naar iemand die energie krijgt van gesprekken met klanten op onze vestiging of
aan de telefoon. Jouw commerciële kant slaapt nooit, als je een koopsignaal oppikt dan pak je
deze kans en zorg je ervoor dat dit verder uitgebouwd wordt. Daarnaast breng je zelfstandig
offertes uit en voer je de administratieve zaken die hieruit voortvloeien uit.
Je draagt zorg voor de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Voeren van gesprekken met klanten op onze vestiging;
Acquisitie plegen;
Offertes uitbrengen en nabellen;
Relatiebeheer;
E-mailverwerking, post & telefoonaanname;

Ben je op zoek naar een parttime functie, wil je in een leuk team werken en ben je commercieel
administratief goed onderlegd? Dan ben jij dé geschikte kandidaat.
Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•

commerciële instelling;
een MBO+/HBO werk- en denkniveau of vergelijkbaar verkregen door studie of een
aantoonbare en relevante werkervaring;
concrete ervaring in een soortgelijke functie;
beheersing van de Nederlands taal uitstekend in woord en geschrift;
een sterk analytisch vermogen waarmee je nauwkeurig de werkzaamheden uit voert.

Herken jij jezelf in bovenstaande werkzaamheden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het betreft een parttime functie voor 20 uur per week.
Werkdagen en tijden worden in overleg ingedeeld.
Wie zijn wij?
Keukens spuiten is de specialiteit van onze meubelspuiterij. Al meer dan 25 jaar zijn wij de
specialist om bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling te geven. Voor de vernieuwing
van een keuken, interieur of een meubelstuk komen zowel particuliere en zakelijke klanten naar
Meubelspuiterij Midden Nederland. Wij kunnen naast keukens dus ook meubels en interieurs van
een nieuwe laklaag voorzien. Deze spuiten wij, in zijn geheel of gedeeltelijk, in elke gewenste
kleur en afwerking.
Wij zijn gevestigd op het industrieterrein de Isselt in Amersfoort. Ruim en vrij parkeren en goed te
bereiken via het openbaar vervoer, buslijn 1 stopt voor de deur, 13 minuten vanaf Amersfoort
Centraal.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Richard Hofland,
telefoonnummer 033 -253 08 51. Of stuur je motivatiebrief met CV naar richard@msmn.nl

