vacature

Vacature Commerciële binnendienst medewerker fulltime
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en betrokken commerciële binnendienst medewerker. Fleetaccess
is een landelijk opererend bedrijf in auto alarmen, carkits, voertuigvolgsystemen en andere specialistische
auto elektronica. We monteren op locatie en op onze vestiging in Nuenen. We kennen een bijzonder hoge
klanttevredenheid en werken met de allerlaatste moderne technieken en werken aan zeer aansprekende
projecten. Ons team bestaat uit jonge enthousiaste mensen die samen het bedrijf verder willen laten groeien.
Vanwege uitbreiding van het team is er nu de vacature Commerciële Binnendienst medewerker.
Je taken en verantwoordelijkheden:
-

Je houd je bezig met de inkomende offerte aanvragen en probeert deze met veel 				
doorzettingsvermogen succesvol in te vullen.
Je adviseert klanten op een vakinhoudelijke manier en weet als geen ander 				
koopsignalen op te vangen en deze om te zetten in een verkoop.
Je verzorgt telefonische acquisitie voor nieuwe producten en diensten van het bedrijf.
Je verzorgt de administratie die bij de verkopen komen kijken. Denk hierbij aan het 			
maken van facturen en contracten en andere verkoopadministratie.

We vragen van je:
-

Dat je een afgeronde opleiding op MBO niveau hebt. Commercie en/of autotechniek.
Dat je een auto man in hart en nieren bent. De branche kent weinig geheimen voor je. Je 			
hebt verregaande autokennis.
Dat je gestructureerd kunt werken en dat je betrokken bent.
Dat je commercieel doorzettingsvermogen hebt en dat je doortastend bent.
Dat je tenminste 24 maanden werkervaring hebt.
Dat je je prettig voelt in een hectische omgeving en dat je stressbestendig bent.

We bieden je:
-

Een tijdelijk contract met als doel een vaste aanstelling.
Een vast salaris afhankelijk van kennis en ervaring op basis van een fulltime dienstverband. 		
Het bedrijf kent geen bonusstructuur.
Een erg leuke baan in een groeiend hypermodern bedrijf in een jong team met volop kansen je 		
verder te ontwikkelen en door te groeien.
Werken aan aansprekende projecten. Kijk hier voor een indruk van die projecten:
https://www.facebook.com/fleetaccess/

Wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact met ons opnemen. Heb je genoeg gezien en wil je
die baan? Wij zien je sollicitatie en motivatie graag tegemoet.

