Commercieel medewerker export
Heb jij een commerciële achtergrond en goede talenkennis? Je ziet kansen, pakt iedere
uitdaging aan en kan zelfstandig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor Kabel Zaandam zoeken wij een commercieel medewerker export voor 40 uur per week.
Hoe ziet je functie eruit
Als Commercieel medewerker export maak je deel uit van het verkoopteam. In deze functie
komen techniek en commercie samen. Je bent verantwoordelijk voor schriftelijk, telefonisch en
persoonlijk communiceren met de buitenlandse klanten. Je adviseert klanten over
producttoepassingen, je stemt af met interne afdelingen t.b.v. het uitleveren van orders en
verzorgt de opvolging op uitgebrachte offertes.
Verder ben je verantwoordelijk voor
• Vaststellen van levertijden in overleg met betrokken afdelingen.
• Calculeren, uitbrengen en opvolgen van offertes.
• Acquireren van nieuwe klanten/klantgroepen/markten
• Verrichten van op export betrekking hebbende werkzaamheden zoals het verzorgen
van exportdocumenten en het regelen van transporten.
• Afhandelen van klachten van klanten.
• Administratie van eigen werkzaamheden
Wat breng je mee
• Minimaal een MBO werk- en denkniveau.
• Goede spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels.
• Je hebt ervaring of affiniteit met verkoop en/of een marketingopleiding.
• Je bent commercieel sterk en hebt goede contactuele eigenschappen.
• Je bent assertief en hebt doorzettingsvermogen.
• Je hebt een prettige en duidelijke telefoonstem.
• Je werkt met passie voor de klant en benadert klanten met een service- en
klantgerichte instelling.
Wat kun je verwachten
• Professionaliteit, servicegerichtheid en heldere communicatie.
• Afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheid.
• Ruimte voor groei en ontwikkeling.
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 25 vakantie- en 12 ATV-dagen per jaar en
je neemt deel aan ons pensioenfonds.
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. Bij vragen kun je bellen naar 0756818200.
Sollicitaties zonder sollicitatiebrief zullen niet in behandeling worden genomen!
.

