Vacature
Commercieel medewerker
Bij Touwfabriek G. van der Lee komt ambachtelijke ervaring samen met moderne
materialen en productietechnieken. Al sinds 1545 produceert en distribueert Van der Lee
hoogwaardige touwproducten met name voor bedrijven met bijzondere behoeften aan
touw, vooral in de maritieme sector, de offshore en de industrie. Touwfabriek G. van der
Lee maakt onderdeel uit van de Hendrik Veder Group; een grote speler op de
internationale markt voor staalkabels en aanverwante hijs- en sleepmaterialen, met
8 vestigingen in Europa.
Wat ga je doen?
Als commercieel medewerker ben je (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van de
verkoopdoelstellingen voor de betreffende klanten en productgroepen.
Met deze taken & verantwoordelijkheden:
- Klantcontact zowel telefonisch als per e-mail.
- Invoeren van orders en deze monitoren en begeleiden van A tot Z.
- Bewaken van levertijden en contractuele afspraken, zowel van de eigen productie als
bestelde producten uit de internationale handel.
- Samenwerking met collega’s van de Hendrik Veder Group bij gezamenlijke orders
- Het bijhouden van een adequate administratie.
Voldoe je aan onderstaande profiel?
- Minimaal MBO+, met voorkeur voor de commerciële richting.
- 2 of 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie is vereist.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits of
Frans is een pré.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en accuraat.
- Klant- en servicegericht.
- Goede administratieve vaardigheden.
- Flexibel, proactief en leergierig.
Wat kunnen we jou bieden?
- Een leuke veelzijdige functie van 32-38 uur per week.
- Uitzicht op een vast dienstverband.
- Een leuke werklocatie aan de rand van het idyllische en historische Oudewater.
- Gezellig team, informele sfeer en veel ruimte voor het nemen van eigen initiatief.
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd?
Kom ons team versterken. Wij ontvangen dan heel graag jouw CV en een korte
motivatiebrief per e-mail via humanresources@hendrikvedergroup.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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