Wij zoeken op korte termijn een :

Commercieel medewerker m/v
Binnen / Buitendienst
Twintec Nederland B.V. is onderdeel van de Twintec Group. Wereldwijde specialist in het ontwerpen en
produceren van in het werk gestorte monolithisch afgewerkte
betonvloeren met als specialisatie staalvezelgewapende en supervlak afgewerkte
vloeren. Wij zoeken in verband met uitbreiding binnen ons commerciële team een commercieel medewerker met een technische interesse / achtergrond, die bij wil dragen aan de realisatie van ons budget.
Binnen deze functie ga je zowel binnen als buiten,
in overleg en samenwerking zorgdragen voor de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Functie omschrijving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheer van het offertebestand
Maken en opvolgen van offertes aan onze klanten.
(telefonisch) navraag doen m.b.t. status van onze offertes.
Aanvragen van offertes / prijzen bij onze onderaannemers.
Rapporteren van commerciële voortgang.
Plegen van acquisitie
Accountbeheer en onderhoud aan het relatiebestand
Adviseren van verkregen opdrachten
Voorbereiden van de opdracht voor onze uitvoering
Overdracht van opdracht naar onze uitvoering

Functie profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau
Je heb affiniteit met commercie en (beton)techniek
Je beschik tover goede communicatieve vaardigheden
Je kunt jezelf in het Nederlands communicatief goed uitdrukken
Je stelt de klant centraal en bent in staat om anderen onderbouwd en gepassioneerd te overtuigen.
Je neemt eigen initiatief, bent stressbestendig en accuraat
Je hebt een proactieve werkhouding en bent resultaatgericht
Je bent fulltime beschikbaar

•

Bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 30 km van ons kantoor in Culemborg

Wij bieden / Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een succesvolle en groeiende organisatie
waar collegialiteit hoog in het vaandel staat
Een marktconform salaris, mede gebaseerd op je ervaring en opleiding
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

Zijn dit jouw kwaliteiten?

Ben jij deze stressbestendige gedreven teamspeler, in het bezig van goede communicatieve
eigenschappen? Reageer dan snel, stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV
naar Twintec Nederland B.V. Dit mag per mail: info@twintec.nl

