COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
fulltime of parttime
Robusta is producent en biedt wereldwijd textiel oplossingen aan haar klanten. Met ons team enthousiaste vakmensen
leveren we al meer dan 60 jaar specialistische, technische weefsels en geweven tapijt. Technische weefsels worden onder
meer gebruikt voor vehicle mobility, erosion control, weg- en waterbouw, agricultuur, sportvelden en defensie. Tapijten
worden gebruikt door eindconsumenten, hotels, kantoren en nog veel meer.
Vanwege de groeiende vraag naar onze producten, zoeken we op korte termijn een nieuwe collega die ons verkoopteam
wil versterken. Het gaat daarbij om commerciële binnendienst activiteiten voor de werkmaatschappijen Robusta, R.V.M. en
M.I.D. Carpets.
Als commercieel medewerker binnendienst heb je een dynamische en uitdagende functie. Naast het ondersteunen van de
buitendienst ben je eerstelijns aanspreekpunt via de telefoon en mail. Verder zorg je ervoor dat het orderproces in goede
banen loopt. Daarom ben je veel in contact met de klant en collega’s op de planning en logistiek.
Jouw taken en verantwoordelijkheden binnen Robusta:
•

Verwerken van offertes tot orders

•

Beantwoorden van vragen van en advies geven aan klanten, agenten, distributeurs en collega’s

•

Ondersteuning van de buitendienst

•

Deelname aan beurzen

Wat vragen we van jou als commercieel medewerker?
•

Je bent klantgericht en commercieel ingesteld

•

MBO+/HBO werk- en denkniveau

•

Geïnteresseerd in technische weefsels en tapijt

•

Het proactief kunnen schakelen tussen verschillende afdelingen en daarbij een verbindende factor te zijn
tussen klant en productie

•

Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift

•

Goede digitale vaardigheden, zoals gebruik van Microsoft Office (kennis van Exact is een pré)

Welke competenties vinden wij belangrijk?
Proactief | Resultaatgericht | Oog voor detail | Flexibel | Doortastend | Planmatig | Enthousiast | Teamspeler | Stressbestendig |
Ondernemend | Probleemoplossend | Communicatief | Positief
Wat bieden wij jou?
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een innovatieve en inspirerende werkomgeving, met voldoende
uitdagingen om het beste uit jezelf en je omgeving te halen. Er is ruimte voor ontwikkeling van je persoonlijke capaciteiten.
De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Wij hebben een werkcultuur van inzet, betrokkenheid, ondernemerszin en
werkplezier. Je zult werken in een enthousiast team van collega’s, met veel know how en passie voor geweven textiel. Een
marktconform salaris spreekt voor zich.
Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail met je motivatiebrief en CV t.a.v. Stefan Burrekers naar hrm@robusta.nl.
Wil je meer informatie over de functie of Robusta? Dan mag je natuurlijk altijd je vragen mailen of even bellen met
Jeroen Lucassen via 038-3854866.

