
Het Duits familiebedrijf ELTEN is een van de toonangevende producenten van voetbescherming in Europa. Veiligheid en 
comfort van de drager, maar ook research en innovatie staan bij ons centraal.

Ter versterking van ons dynamische Export Team zoeken wij:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST BENELUX (FULLTIME)

Als commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor de verkoop binnendienst en biedt waar nodig commerciële on-
dersteuning aan de accountmanagers. Je vervult een sleutelrol tussen de klanten en de accountmanagers binnen de organi-
satie.

TAAKOMSCHRIJVING  COMMERCIEEL MEDEWERKER
 � Je bent verantwoordelijk voor de verkoop in de binnendienst en biedt commerciële ondersteuning aan de 
accountmanagers.

 � Je vertolkt de sleutelrol tussen de accountmanagers en de klanten.
 � Je bent het aanspreekpunt voor zowel klanten, relaties, accountmanagers en andere afdelingen intern.
 � Je zorgt voor een correcte afhandeling van offertes, verwerkt de binnenkomende aanvragen en de documentatie hiervan.
 � Enkele van je taken zijn telefonische acquisitie, afspraken vastleggen en bevestigen, afhandeling binnenkomende 
telefoontjes, klachtenbehandelingen, verzenden van documentatie en opvolging, uitbrengen en opvolgen van offertes 
en adviezen, orderverwerking, opzetten en uitvoeren van mailings, planmatig begeleiden van marketing activiteiten, 
organiseren van klanten events en B2B en B2C beurzen.

 � Je behandelt de dossiers van bestaande en potentiële klanten.

PROFIEL COMMERCIEEL MEDEWERKER
 � Je bent in bezit van een MBO of HBO opleiding
 � Je bent commercieel ingesteld en communicatief vaardig
 � Je bent erg enthousiast en hebt een hoog probleemoplossend vermogen
 � Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, een proactieve instelling
 � Je bent een goede onderhandelaar met inzicht en bent analytisch ingesteld
 � Je spreekt vloeiend ABN, Duits en Engels
 � Je hebt goede kennis van MS Office

WIJ BIEDEN
 � Een zeer afwisellende en uitdagende functie binnen een ontspannen en collegiale werksfeer
 � Veel eigen verantwoordelijkheid
 � Mogelijkheid om door te groeien
 � Een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen
 � Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden

INTERESSE?
Is bovenstaande vacature als Commercieel Medewerker iets voor jou? Wij verheugen ons op uw overtuigende sollicitatie, 
met vermelding van het door je gewenste salaris en eerst mogelijke startdatum te ontvangen.

CONTACTEER ONS
ELTEN GmbH I Ostwall 7-13 I 47589 Uedem
Nicole Luebbering (Personeelsfunctionaris)
personal@elten.com
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