Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek:

Commercieel Medewerker Binnendienst
Marvu foodprocessing equipment is op zoek naar een commercieel medewerker binnendienst. Iemand
die gedisciplineerd te werk gaat, nauwkeurig offertes en orderbevestigingen kan verwerken en hét
aanspreekpunt is voor de klanten van Marvu. Nieuwgierig? Lees dan verder.
Jouw rol als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Marvu:
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij het eerste aanspreekpunt voor al onze klanten. Aan
jou de taak om deze klanten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen waar nodig. Dit kan
variëren van het aannemen van een bestelling tot het geven van persoonlijk advies. Daarnaast help je
jouw collega’s van team verkoop bij het maken van gedetailleerde offertes en accepteren van nieuwe
opdrachten. Het is hierbij belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat, oog hebt voor detail en kennis hebt
van de verschillende stromen binnen Marvu.
Dit ga je doen:
• Je ondersteunt je collega’s van verkoop door offertes op te stellen en orderbevestigingen te
verwerken.
• Je beantwoord vragen en verstrekt informatie aan klanten, zowel telefonisch als schriftelijk.
• Je helpt bij het verzenden van CE-verklaringen en handleidingen die aangeleverd zijn door jouw
collega’s van engineering.
• Je vraagt certificaten van voedselveiligheid, materialen en grondstoffen op en controleert deze
op jaarlijkse basis.
• Je neemt opdrachten in ontvangst en toetst of deze geaccepteerd kunnen worden.
• Je behandelt binnenkomende aanvragen van (potentiële) klanten.
Dit bieden wij:
• Werk in een interessante en snelgroeiende industrie.
• Een dynamische werkomgeving.
• Zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden door middel van coaching- en opleidingstrajecten.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Een goede werk-privé balans.
Functie eisen:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (beheersing van de Duitse taal is een
pré)
• Basiskennis Microsoft Office
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Over Marvu foodprocessing equipment
Sinds 1993 specialiseert Marvu foodprocessing equipment zich in het ontwikkelen en produceren van
roestvaststalentransportbanden en speciaal machines. Wij durven dan ook met zekerheid te zeggen dat
we een bekende speler en betrouwbare leverancier zijn op het gebied van transportsystemen en
machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie. Dagelijks ondersteunen wij zowel nationale als
internationale klanten in het complete foodprocessingspakket: van advies, ontwerp, productie,
assemblage, in bedrijfstelling tot persoonlijke service en revisie.
Wil je meer weten over Marvu of ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met
Marc Vulders.
T +31 (0)413 478828
E m.vulders@marvu.nl
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