Technisch Commercieel
medewerker Binnendienst
Zon. Da’s niks voor jou.
Nee, natuurlijk word ook jij vrolijk van zon en zomer! Maar dan wel met een parasol, of een
goed zonnescherm. Je bent daarom een echte fan van zonwering. Heb je ook nog een neus voor
commerciële zaken? Weet je jouw enthousiasme voor zon, zomer en zonwering over te brengen
op anderen? Dan kunnen we je deze baan warm aanbevelen!
Breng het zonnetje in de binnendienst.
Als commercieel medewerker binnendienst ben je het verlengstuk van de verkopers in de buitendienst. Jij bent
de (technische) telefonische vraagbaak en steunpilaar voor onze klanten. Je geeft informatie over de toepassing
en mogelijkheden van onze zonweringsproducten en helpt ze met het plaatsen van hun bestelling. Je denkt met
onze klanten mee en je staat ze altijd met een zonnig humeur te woord.
Dit is wat je dagelijks doet:
• Telefonisch of per e-mail vragen van klanten beantwoorden.
Vragen kunnen gaan over technische specificaties, productkeuze, toepassing, prijzen, enzovoorts.
• Ervoor zorgen dat e-mails op tijd beantwoord en afgehandeld worden.
• Advies geven aan afnemers (bijvoorbeeld bij projectaanvragen).
• Bestellingen begeleiden en een goede afhandeling bewaken.
• Vergaderingen organiseren.
• Waar nodig helpen met andere voorkomende klussen en klusjes.
Wat wij van je vragen:
• Je denkt in kansen en in oplossingen.
• Je hebt een goed inlevingsvermogen.
• Je bent ondernemend en altijd het zonnetje in huis.
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden.
• Je bent 40 uur per week beschikbaar.
• Je hebt een afgeronde mbo-niveau 4 of hbo-opleiding.
• Je hebt affiniteit met de techniek.
• Je weet goed de weg in Microsoft Office.
• Je spreekt vloeiend Nederlands.
• Je hebt minimale basiskennis van het Duits (die je graag wilt uitbreiden).
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Wat ook heel handig is:
• Basiskennis van de Engelse taal.
• Basiskennis van de Franse taal.
• Kennis over marketing.
Wat wij bieden:
• Een uitdagende fulltime functie met uitzicht op vast contract.
• Een goed salaris: bij aanvang tussen € 1.800 en € 2.500 bruto per maand.
• Werktijden in dagdienst van maandag t/m vrijdag.
• 25 vrije dagen per jaar.
• Mogelijkheden tot groei: jij bepaalt waar je terecht komt en met welke snelheid.
Wie zijn wij eigenlijk?
Wil je meer weten over Roma Benelux? Op onze website krijg je een goede indruk van wat wij doen en
wie wij zijn. Klik op de onderstaande link voor een impressie. Heb je nog vragen? Bel of e-mail ons gerust;
wij vertellen je graag meer over ons bedrijf.
Zonnig solliciteren
Ben je vrolijk geworden van deze vacature? Denk je dat jij de geknipte kandidaat bent voor deze baan?
Stuur je cv en sollicitatiebrief naar info@romabenelux.nl. Hopelijk tot ziens deze zomer!
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