MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST DUITS-SPREKEND

COMMERCIEEL - BACKOFFICE DUITSLAND
Ter ondersteuning van ons verkoopkantoor in
Duitsland alsmede onze verkoopactiviteiten in
Duitsland en Duitstalige landen zoeken wij een nieuwe
medewerker die vanuit Nederland onze Duitse
verkoopcollega´s en Duitse afnemers op een
professionele manier gaat ondersteunen.
Word jij hét visitekaartje van de verkoop binnendienst?
Staan de klanten bij jou voorop, ben jij service
verlenend en heb jij aan een half woord genoeg als
jouw (Duitse) collega´s jou iets vragen? Wil je onderdeel
worden van een mooie, ondernemende en ambitieuze
organisatie en ben jij volledig beschikbaar, reageer dan
snel!

Functie eisen
 Native speaker Duits is een pre;
 HBO werk- en denkniveau;
 Affiniteit met techniek is wenselijk;
 Ervaring in het meedraaien in projecten.

Jouw functie
 Je werkt als een spin in het web samen met onze
Duitse verkopers en onze binnendienst;
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor veelal Duitse
klanten;
 Je ondersteunt verkopers en agenten wereldwijd op
service, administratief, commercieel en
organisatorisch gebied. Het zwaartepunt hierbij ligt
op Duitsland;
 Je beantwoordt mails, werkt presentaties en
bezoekverslagen uit en bewaakt de follow-up;
 Je levert een bijdrage aan de voorbereiding van
beurzen en klantbijeenkomsten;
 Je bent betrokken bij klantbezoek in Nederland
(vestiging in Emmeloord);
 Je levert een bijdrage aan de verdere
professionalisering van onze activiteiten in
Duitsland;
 Je werkt intensief samen met collega’s van andere
afdelingen;
 Je verdiept je in het volledige proces en bent
leergierig ingesteld zodat je toegevoegde waarde
kunt leveren in het volledige proces van offerte tot
order intake.

Ons aanbod
 Een inspirerende, kansrijke internationale
werkomgeving;
 Een trotse en nuchtere cultuur met enthousiaste en
betrokken collega’s die staan voor hun taak;
 De mogelijkheid tot af en toe thuiswerken;
 Een goed marktconform salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Herken je jezelf in dit profiel en wil je werken in een
enthousiast en ambitieus team? Reageer dan snel.
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar
werken@tolsmagrisnich.com t.a.v. Astrid Dieleman

