Word jij onze nieuwe
Commercieel
medewerker binnendienst?

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie in een professionele organisatie? Heb jij
een commerciële drive en een passie voor meubels en wil je werkzaam zijn in een
trendgevoelige branche? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Commercieel medewerker
binnendienst
(m/v)

BEDRIJFSPROFIEL
Nouvion is een producent van stijlvolle,
uitnodigende en comfortabele tafels, stoelen en
banken voor iedereen die gaat voor kwaliteit.
Natuurlijke en duurzame materialen en stoffen
vormen de basis. Vakmanschap en maatwerk
maken elk product uniek. Een meubel van Nouvion
is tijdloos en toch helemaal van deze tijd. Zij
zoeken voortdurend naar innovaties en trends in
de brede collectie die ze in eigen beheer ontwerpen
en ontwikkelen. Vanuit de eigen fabriek in Polen
vinden de meubelen van Nouvion via ruim 1.600
verkooppunten hun eigen weg door heel Europa.
BEDRIJFSCULTUUR
Professioneel en informeel bedrijf met korte
communicatielijnen waar successen worden
gevierd!
VACATURE
Wij zijn per direct op zoek naar een commercieel
medewerker binnendienst als aanvulling op het
commerciële team van 4 verkoop binnendienst
medewerkers en 3 accountmanagers buitendienst.
Dienstverband is voor 40 uur per week.
We zijn hiervoor op zoek naar een enthousiast
verkoop binnendienst medewerker die samen met
het team zorgt voor tevreden klanten in binnenen buitenland.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• telefonisch te woord staan van nationale en
internationale klanten
• orderinvoer en orderbegeleiding
• klanten adviseren en vragen beantwoorden
omtrent producten, product specificaties,
stoffen en leder etc.
• klanten voorzien van ondersteunende
verkoopmaterialen
• klachtenafhandeling en zorgen voor een
optimale klanttevredenheid
PROFIEL COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST
• Afgeronde commerciële mbo-opleiding
• Communicatief sterk en enthousiast persoon
die plezier krijgt van contact met klanten
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift. Beheersing van de Duitse
en Engelse taal is een pre
• Klantvriendelijke en geduldige persoonlijkheid
die op een prettige manier klanten te woord
staat
• Woonachtig in de omgeving van Uden
ARBEIDSVOORWAARDEN COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST
Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
bij een professioneel en informeel bedrijf met
korte communicatielijnen waar successen worden
gevierd!

Geinteresseerd?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar: n.kanters@nouvion.nl

Solliciteer
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