Commercieel medewerker binnendienst
Is het voor jou een uitdaging om alles op rolletjes te laten lopen. Je ziet kansen en pakt iedere
uitdaging aan? Kun je zelfstandig werken en heb jij een commerciële achtergrond? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Voor Kabel Zaandam zoeken wij een Commercieel medewerker voor 40 uur per week voor de
afdeling verkoop Geperforeerd, Gaas en Strekmetaal (GGS).
Wat kun je verwachten
In een team van vijf verkopers ben je verantwoordelijk voor schriftelijk, telefonisch en persoonlijk
communiceren met de klant en prospect. Je adviseert klanten over producttoepassingen van
onze materialen en beheer je je eigen verkooprayon op het gebied van onze GGS voorraad.
Je houdt je bezig met calculeren, uitbrengen en opvolgen van offertes. Je stemt met interne
afdelingen af over het uitleveren van orders. Je ziet commerciële kansen en kan deze ook
benutten.
Wat neem je mee
 Minimaal een MBO werk- en denkniveau.
 Affiniteit met verkoop en/of in het bezit van een marketingopleiding.
 Verkoopervaring in de technische branche is een pré.
 Je bent commercieel sterk en hebt goede contactuele eigenschappen.
 Je werkt met passie voor de klant en benadert klanten proactief met een service- en
klantgerichte instelling.
Kwaliteit is een mentaliteit
Kabel-Zaandam BV is een internationaal opererende handels- en productieorganisatie
gespecialiseerd in de verkoop van geperforeerde metalen plaat, strekmetaal, metaalweefsels,
non-ferro metalen en samengestelde producten uit deze materialen. Wij maken filters op maat,
inspireren architecten en leveren aan bouwers. We werken in een team van ongeveer 50
medewerkers in een energieke bedrijfscultuur, met aandacht en passie voor ons product.
Zeker weten! Dit is mijn baan!
Stuur dan jouw motivatie naar ons toe en voeg daar je CV bij naar pz@kabelzaandam.n t.a.v.
Arjan Meegdes, HR Manager. Bij vragen kun je bellen met Arjan Meegdes (06-13618407).

Sollicitatieprocedure
1. Stuur ons een sollicitatie met CV
2. Bij een match volgt een telefonisch interview om kennis met je te maken
3. Daarna nodigen wij je uit voor een face-to-face gesprek
4. Wij doen jou een aanbod om in dienst te treden
5. Alles op groen: starten bij Kabel Zaandam

Sollicitaties zonder sollicitatiebrief zullen niet in behandeling worden genomen!

