Vacature
Sales support
medewerker
Plezier in je werk is een keuze!
EromesMarko is een zeer dynamische bedrijf met
ca. 100 medewerkers en heeft al ruim honderd jaar
ervaring met het inrichten van onderwijs en werkomgevingen. We maken onderdeel uit van een
innovatieve en duurzame groep Nederlandse
producenten van school- en kantoormeubilair,
de VDB-groep, met productielocaties in Emmen,
Hoogeveen, Wijchen en Breda.
Wij zijn in Wijchen op zoek naar versterking:
Sales support medewerker - HBO minimaal 2 jaar
werkervaring
EromesMarko zoekt gedreven professionals, die weten
van aanpakken en met veel plezier meehelpen aan de
verdere vooruitgang van EromesMarko. De verkoopbinnendienst medewerker is de spil tussen de accountmanagers, klanten en de interne organisatie en je zult
vooral je eigen verkoopteam commercieel sturen en
ondersteunen bij hun werkzaamheden. Het is een veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en
ontwikkeling. Veel interne en externe contacten met
een uitgebreid en afwisselend takenpakket.

Takenpakket

• Commerciële sturing en ondersteuning van
eigen rayon
• Het opstellen van offertes
• Uitvoeren aanbestedingstrajecten
• Projectmanagement
• Relatiebeheer
• Het bewaken van contractafspraken en middels
managementrapportages de resultaten inzichtelijk
maken voor de klant

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

HBO denkniveau
Affiniteit met commercie
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Goede beheersing van Word en Excel
Fulltime beschikbaar
Minimaal 2 jaar werkervaring
Werkervaring met een CRM-pakket en ERP-systeem

Persoonlijkheid
•
•
•
•
•
•

Commercieel, klantgericht
Proactieve instelling, oplossings- en resultaatgericht
Stressbestendig
Flexibel
Helikopterview, weet de juiste prioriteiten te stellen
Administratief zorgvuldig

Wij bieden
•
•
•
•

Jaarcontract met een intentie voor vaste aanstelling
Aantrekkelijk salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Persoonlijk opleidingsplan afgestemd op jouw
behoeften
• Informele en no nonsense cultuur

Geschikt? JA!

Mail dan uiterlijk 17 december 2017 een korte motivatie
met CV naar vacature@eromesmarko.nl t.a.v. Bas Eenink
(teamleider binnendienst)
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

