Zandleven Coatings B.V. is producent van kwalitatief hoogwaardige protective coatings.
Met onze industriële high-tech coatings hebben wij een uitstekende reputatie
opgebouwd in de staalbouwmarkt door de klant- en projectgerichte aanpak waarbij
kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle service en deskundig technisch advies hoog in het
vaandel staan. Zandleven levert in de Europese markt aan de metaalindustrie, onshore,
offshore, marine en olie & gas. Zandleven is ISO 9001:2015 en 14001:2015
gecertificeerd.
Als uitbreiding op onze verkoopafdeling in Leeuwarden zoeken wij een

commercieel medewerker binnendienst
De werkomgeving
Zandleven Coatings heeft twee verkoopafdelingen; protective en poeder/export. Op de
afdelingen komen vragen over onze producten binnen, worden de bestellingen verwerkt,
ben je de schakel tussen klant en productie om de bestellingen op tijd bij de klant te
krijgen. Ondersteuning van de buitendienst bij het behalen van de
verkoopdoelstellingen.

De werkzaamheden
Als medewerker binnendienst draag je zorg voor de orderverwerking en dagelijkse
communicatie met dealers en klanten. Je hebt hierin een adviserende en
ondersteunende rol. Je behandelt al het inkomend telefonische en mail verkeer, je
communiceert met de vervoerder over levertijden en beantwoord after-sales vragen. Je
brengt in samenspraak met de buitendienst offertes uit en volgt deze op.

Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau;
Ervaring met telefonische sales/klantenservice;
Nederlands en Engels in woord en geschrift;
Het kunnen spreken in Duits is een grote pre;
Goede beheersing van Word, Excel en Outlook. Ervaring met ERP is een pre;
Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken;
Een servicegerichte instelling en een commercieel gevoel.

Wij bieden
Werken in een gezond familiebedrijf
Een fulltime functie, zijnde een 40-urige werkweek, met uitzicht op een vast
dienstverband
Een marktconform salaris

Interesse?
Ben jij de gemotiveerde kandidaat die wij zoeken en voldoe je aan de criteria? Mail dan
een motivatiebrief en CV naar rtichelaar@zandleven.com t.a.v. Renske Tichelaar.
Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact met haar opnemen
op telefoonnummer 058-2677505.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.zandleven.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

