Q-ing Chemicals BV te Roosendaal, leverancier van hoogwaardige industri&euml;le
reinigingsproducten voor de zakelijke markt zoekt wegens uitbreiding:

Binnendienst topper
Klantcontact - verkoop - inkoop - organiseren /
front- en backoffice
Functieomschrijving
Deze nieuwe, uitdagende "spin in het web" functie binnen onze organisatie zal het komende
jaar in overleg steeds verder worden vormgegeven maar zal onder andere de volgende
taken omvatten:Telefonische verkoop bestaande klanten
Telefonische acquisitie nieuwe klanten
Bewaken van orderproces
Inkoop van niet-voorraad producten
Klachtafhandeling
Ondersteuning adviseurs buitendienst
Bijdragen aan implementatie van nieuw CRM-systeem
ContractbeheerVoor deze volledig nieuwe, nog niet afgebakende functie zoeken wij een
energieke, flexibele, positieve en ondernemende collega die het leuk vindt deze
verantwoordelijkheden te nemen en zichzelf en de organisatie verder wil ontwikkelen. Deze
full-time functie kan als groeifunctie worden gezien en/of voor iemand die toe is aan een
volgende carriÃ¨re stap. Je doet dit vanuit ons kantoor in Roosendaal.

Wij vragen
MBO4 - HBO niveau
Communicatief en commercieel sterk
Sterke, positieve persoonlijkheid
Initiatiefrijk en probleemoplossend vermogen
Uitgebreide kennis van MS-office. CRM is een prÃ©
Ervaring in een dergelijke "spin-in-het-web" functie
Bekendheid met chemische producten is een prÃ©

Wij bieden
Werken in een klein team in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is.
Een omgeving waar initiatieven en ideeÃ«n gewaardeerd worden.

Open en directe communicatie.
Een prettige werksfeer en leuke collega&#39;s.
Een marktconform salaris dat past bij deze groeifunctie.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien.

Contact
Heb je enorme interesse om ons team verder te omen versterken? Ook als je misschien niet
helemaal aan het profiel voldoet maar wel denkt dat weij op zoek zijn naar jou, stuur dan een
leuke brief met foto en CV naar info@mega-cleaning.nl t.a.v. Hans van Wageningen of neem
telefonisch contact op als je vragen hebt over deze vacature op 0165 544100Â
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