Van Zutphen Service B.V.
Van Zutphen B.V. is een onafhankelijk landelijk opererend servicebedrijf dat gespecialiseerd
is in plaatsen, onderhouden en repareren van grootkeuken-, vending-, en koelapparatuur.

Commercieel medewerker binnendienst 32-40 uur! (tijdelijk)
De allerleukste job binnen Van Zutphen Service komt tijdelijk beschikbaar! Krijg jij energie van het opvolgen & uitwerken van
offertes?
Voor ons kantoor in Veghel zijn wij op zoek naar een commercieel medewerker binnendienst 32-40 uur (zwangerschapsverlof).
WIE ZIJN WIJ?
Van Zutphen Service is gespecialiseerd in het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud via een landelijke service aan
professionele grootkeukenapparatuur. Dit doet van Zutphen Service om tussentijdse storingen zoveel mogelijk te voorkomen en de
technische levensduur van de apparatuur te verlengen. In 2019 is daar de verkoopdivisie aan toegevoegd voor het verkopen van
projecten en apparatuur veelal ter vervanging van huidige apparatuur.
Veel klanten bij van Zutphen Service maken gebruik van een onderhoudscontract. Hierdoor hebben ze de garantie van een goede en
probleemloze werking van de professionele apparatuur. Van Zutphen werkt hierin samen met ruim zestig fabrikanten en dealers van
merken.
WAT HOUDT DE JOB IN?
Je neemt de coördinatie van diverse opdrachten/ offertes tijdelijk op je;
Je zet creatieve manieren in voor het opstellen van offertes;
Je onderhoudt contacten met leveranciers ;
Je selecteert de juiste producten bij aanvragen van offertes en onderhoudt het contact met de leveranciers, klanten en het
management over de voortgang;
Je bewaakt de offerteprocessen;
Je bent bereid mensen te woord te staan in de showroom, telefonisch en op locatie.
WIE BEN JIJ?
Een enthousiaste persoonlijkheid, sociaal vaardig, proactief en zelfstandig;
Je hebt een HBO werk- en denk niveau met minimaal 2 jaar werkervaring als commercieel medewerker binnendienst;
Affiniteit met grootkeukens en/of techniek;
Goed in administratieve werkzaamheden volgens het ERP systeem;
Uitstekende netwerk- en communicatievaardigheden;
Oog voor detail en goed in het ontdekken van de verkoopkansen bij klanten;
Je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
Beschikbaar voor een tijdelijk dienstverband – van mei t/m september 2020.
WAT BIEDEN WIJ?
Een afwisselende en zelfstandige baan binnen een MKB organisatie;
Contract voor bepaalde tijd (mei t/m september 2020 tijdens zwangerschapsverlof), er bestaat de mogelijkheid na deze periode
parttime onderdeel te blijven van ons hechte team;
Goede arbeidsvoorwaarden in de CAO (klein metaal CAO);
Naast 25 vakantiedagen hebben wij ook 13 ADV dagen! (basis van 40 uur);
Enthousiast en kleinschalig verkoopteam.
Interesse? Mail je sollicitatie /motivatie brief en CV naar onderstaand adres
t.a.v. Jean-Tine van Zutphen
jvanzutphen@vzservice.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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