
Vacature medewerker verkoop binnendienst
Over Van Raam
Van Raam, een middelgrote werkgever (130 vaste medewerkers), is fabrikant van unieke aangepaste fietsen. Met verschillende opties produceren wij 
in Varsseveld elke Van Raam fiets uniek. Meer informatie over ons is te vinden op www.vanraam.nl

Van Raam is een bloeiend en groeiend bedrijf en zijn daarom op zoek naar een:  

medewerker verkoop binnendienst

De functie
Als fulltime medewerker verkoop binnendienst ben je het aanspreekpunt voor onze klanten. Je draagt zorgt voor de verwerking van offertes en orders. 
Daarnaast sta je klanten, zowel telefonisch als ook in de showroom, te woord. Bij problemen en klachten handel je deze adequaat en naar 
tevredenheid af. Je collega’s in de buitendienst ondersteun je door de agenda’s te beheren. Je werkt in een team van betrokken collega’s. Een goede 
communicatie, zowel met klant als je collega’s is van groot belang. 

Ben jij de persoon die..
- MBO/HBO werk- en denkniveau heeft                                                                                             
- commercieel en klantgericht ingesteld is                                                                                     
- enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie heeft                                                                      
- kennis van het Office pakket heeft
- de Duitse en Engelse taal beheerst en de Franse taal is een pré
- collegiaal en zelfstandig is                                                                                                 
- in bezit is van rijbewijs B                                                                                                  
- plezier beleeft aan het helpen van mensen om hun mobiliteit terug te vinden                                                  

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en boeiende functie met veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor persoonlijke invulling. 
Een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf. In eerste instantie betreft dit een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract bij goed 
functioneren. 

Heb jij interesse in deze uitdagende functie?                                                                             
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv per e-mail naar: info@vanraam.nl t.a.v. Patty Luyf. 
Heb je vragen of wil je meer informatie?                                                                                     
Neem dan contact op met Martijn Kruisweg (sales director), tel. 0315-257370

Van Raam
Aaltenseweg 56
7051CM Varsseveld

http://www.vanraam.nl/
mailto:info@vanraam.nl

