
B E N  J I J  E E N  T O O N A A N G E V E N D  

COMMERCIEEL  MEDEWERKER  B INNENDIENST  

D A N  Z I J N  W I J  O P  Z O E K  N A A R  J O U !  

Ben jij de communicatieve uitblinker die vanuit klantcontacten eenduidig de klantbehoeften kan 

overbrengen naar de interne organisatie en dit ook kan vastleggen in de administratieve systemen?  

Dan willen we jou hebben! 

Communicatie is van groot belang als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Fardem Packaging. Je bent 

immers het directe aanspreekpunt via de telefoon, e-mail of face-to-face met onze klanten.  Daarmee ben je 

eveneens een belangrijke schakel tussen de klant en je collega’s - op kantoor, productie en in de 

buitendienst.  

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 
o Je hebt een actieve benadering van klanten en prospects; 

o Je voert commerciële gesprekken en maakt afspraken met klanten; 

o Je werkt offertes uit en volgt deze op; 

o Je stelt calculaties op en werkt deze uit; 

o Je beheert het offerte- en ordertraject in het ERP-systeem;  

o Je voert je werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze uit; 

WAT ZIJN DE FUNCTIE-EISEN? 
o Commercieel, technische achtergrond op MBO/HBO niveau; 

o Goede beheersing van zowel Engels als Duits (spreken en schrijven), Frans is een pré; 

o Gedrevenheid om gezamenlijke commerciële doelstellingen te behalen; 

o Klantgericht, probleemoplossend, accuraat en een teamplayer; 

o Bereid om opleidingen te volgen; 

o Ervaring met ERP-systemen. 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
o Een prima salaris; 

o Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 

o Zeer goede toekomstperspectieven; 

o Gelegenheid tot het volgen van interne- en externe opleidingen; 

o Een prettige werksfeer in een uitdagende omgeving. 

 

MEER INFORMATIE? 
Wil je meer weten over deze veelzijdige functie, dan kun je bellen met Marco van Toor: 0299-360011. 

SOLLICITEREN OP DEZE FUNCTIE 
Wil jij invulling geven aan deze  uitdagende commerciële functie bij Fardem Packaging, dan zien wij graag je 

cv en motivatie tegemoet via het volgende emailadres: irene.deboer@fardem-packaging.nl. 

 

wilt u niet solliciteren maar kunt 

u ons naar aanleiding van deze 

vacature iets leveren of doen 

waarmee wij geholpen zijn, laat het ons weten! 

  

mailto:irene.deboer@fardem-packaging.nl

