Zoekt Commercieel Medewerker Binnendienst met ambitie

Kom jij ons team versterken??
Wie zijn wij?
Arbon is een importeur/groothandel die zich sinds 1995 bezighoudt met de verkoop van rubber- en
kunststofslangen, koppelingen en slangklemmen. Wij vertegenwoordigen vooraanstaande merken en
verkopen onze producten door heel Europa.
Wij zijn gevestigd in ons prachtige nieuwe pand op industrieterrein Remmerden in Rhenen. Vanuit
hier vinden alle activiteiten plaats.
We zijn een klein team en vinden persoonlijk contact en interactie belangrijk. Binnen ons team gaat
hard werken hand in hand met plezier. Wij willen elke dag de beste versie van onszelf zijn.
Wat zoeken wij?
Door de enorme groei zijn wij per direct op zoek naar een commercieel talent om onze binnendienst
te versterken, met de mogelijkheid om door te groeien naar accountmanager.
Nadat we je wegwijs hebben gemaakt binnen onze organisatie word je verantwoordelijk voor je
eigen rayon. Hier regel je alles voor jouw klanten. Van offerte tot de levering. Je verstrekt informatie
over producten, prijzen en levertijden. Je investeert in jouw relatie met je klanten.
Je hebt affiniteit met sales, bent bereid om elke dag te leren en je hebt de ambitie om door te
groeien tot accountmanager.
Wat verwachten we van jou?
-

Goede beheersing van je talen in woord en geschrift: Nederlands + Engels en/of Duits
Woonachting in de regio Rhenen (+/- 25 km)
Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
Bereidheid om elke dag het beste uit jezelf te halen

Wat hebben wij jou te bieden?
-

Werken binnen één van de leukste bedrijven in Rhenen
Een gave job met uitzicht op een vast dienstverband
Een marktconform salaris op basis van (aantoonbare) ervaring
Een baan voor 40 uur per week met recht op 25 vakantiedagen
Een premievrij pensioen
Doorgroeimogelijkheden binnen een internationaal opererende organisatie

Herken je je hierin en heb je interesse? Laat het ons weten door je motivatie en cv aan ons te sturen
of neem contact op met Marcel Meijerink.
Dit kan naar marcel@arbonagenturen.nl of bel met 06 20 54 54 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd

