VACATURE COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST B2B

WIJ ZIJN GBT OPLEIDINGEN
Wij zijn gespecialiseerd in het trainen en opleiden van medewerkers op de industriële, logistieke en
technische werkvloer in Nederland en België.
We leveren confectiemaatwerk opleidingen en trainingen voor medewerkers op de werkvloer, van
uitvoerende vakmensen tot en met eerstelijns leidinggevenden. 90% van onze dienstverlening wordt
op de locatie van onze klant uitgevoerd. Dicht op de werkvloer en altijd gekoppeld aan de dagelijkse
praktijk van medewerkers.
FUNCTIE-INHOUD
Ter versterking van ons team zoeken we op korte termijn een medewerker voor de functie van
‘commercieel medewerker binnendienst B2B’.
Wij zijn op zoek naar een collega die ons 3 of 4 dagen per week komt ondersteunen. Een aantal
activiteiten die behoren bij deze job zijn:
• Telefonische acquisitie verrichten voor het maken van afspraken
• Commerciële acties bedenken, opzetten en uitvoeren
• Contact onderhouden met potentiële klanten en voeren van relatiebeheer
• Opstellen en uitbrengen van offertes
• Ondersteunen van onze Frontoffice
WAT IS JOUW PROFIEL?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een commerciële B2B functie
Je bent bekend met industriële of technische bedrijfsprocessen
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift
Je bent zowel commercieel als servicegericht
Je kunt goed zelfstandig en in een team functioneren
Je vindt het leuk om jezelf, onze organisatie en producten continu te verbeteren
Je kunt creatief schrijven
Je bent woonachtig in Zuid-Oost Brabant of Noord-Limburg

WAT BIEDEN WE JOU?
•
•
•
•
•

Een leuke baan bij een mooi bedrijf dat al 25 jaar bestaat
Een marktconform salaris
De mogelijkheid om werktijden in overleg vast te stellen
De mogelijkheid om deels thuis te werken
Een bruisende werkomgeving

MEER INFORMATIE
Indien je nog vragen hebt over deze vacature, bel dan gerust met Eric Hoff, Directeur GBT
Opleidingen, tel. 06-57832657. Indien je denkt dat je past in bovenstaand profiel, stuur dan je CV en
motivatiebrief naar vacatures@gilde-bt.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

