
  

 
Vacature Commercieel medewerker binnendienst / Sales Support 
 
 
Jouw uitdagingen: 
 
Houdt jij van praten, sparren met klanten en leveranciers, pak jij liever de telefoon dat dat je een 
mail stuurt én denk je een stap vooruit? 
Je bent de spin in het web tussen onze leveranciers, klanten en collega’s in de buitendienst en vervult 
dus een coördinerende en centrale rol binnen de organisatie. Kun jij goed het overzicht bewaren en 
werk jij graag samen in een team, dan zou jij wel eens diegene kunnen zijn waar wij naar op zoek zijn! 
 
Kerntaken: 
 

• Naast het opstellen van offertes en verkooporders handel je ook de inkooporders af en heb 
je contact met de leveranciers en klanten.  

• Zorg dragen voor de juiste invoer van verkoop- en inkooporder en nieuwe klantgegevens in 
het ERP-systeem. 

• Het bewaken van de openstaande in- en verkooporders. 

• Het bewaken en overzicht houden van de voorraden en tijdig anticiperen als er nieuwe 
producten ingekocht moeten worden. 

• Algemene ondersteuning van de collega’s in de buitendienst vanuit een proactieve en 
klantgerichte rol. 

• Beantwoorden van inkomende e-mails en het opnemen en eventueel doorverbinden van 
inkomende gesprekken. 

• Je draagt zorg voor de administratieve afhandeling en correcte emailverwerking.  

• Het opstellen van brieven en uitnodigingen. 
 

Een vrijdag kan er als volgt uitzien: Je begint de dag met een overheerlijke ‘bakkie pleur’ óf met vers 
fruit uit de bedrijfskantine en gaat vervolgens openstaande inkoop- en verkooporders afhandelen. Je 
behandeld daarna binnengekomen garanties en stuurt inkomende telefoontjes door naar de Sales 
Buitendienst. Je verstuurd de juiste prijslijsten naar een klant en voert gegevens in van nieuwe 
klanten. Je checkt de voorraden en besteld nieuwe bij mocht dit nodig zijn. Na de door jouzelf 
samengestelde lunch wandel je nog even met je collega’s rondom het bedrijventerrein en ga je 
daarna verder met diverse ondersteuning van de collega’s in de buitendienst. Je denkt zelfstandig 
mee hoe het gehele traject bij de binnendienst eventueel verbeterd kan worden. Rond 16u beginnen 
we met het team de vrijdagmiddagborrel onder het genot van een hapje en drankje met een gezellig 
muziekje op de achtergrond om zo het weekend in te luiden! 
 
 
Wat vragen wij: 
 

• MBO+ denk- en werkniveau 

• Je bent fulltime beschikbaar (bespreekbaar) 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, je werkt namelijk in een 
internationale omgeving 

 
Wat bieden wij jou: 
 

• Een zelfstandige en veelzijdige functie waar ruimte is voor jouw eigen inbreng 



  

• Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen de functie en eventueel door te groeien 
(naar de buitendienst) 

• Werken bij een organisatie waar de lijnen kort zijn binnen een internationale omgeving 

• Je komt in een gezellig dynamisch team waar men zorgt voor elkaar 

• Werkzaam bij een bedrijf waar men een band opbouwt met haar klanten en leveranciers 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 

• Gezellig bedrijfsrestaurant waar je zelf je lunch kunt samenstellen 

• Op zijn tijd toffe team uitjes en feestjes 
 
 
Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur direct je CV en motivatiebrief naar 
onderstaande contactpersoon: 
 
Dhr. Johan ter Heerdt 
Tel: +31 (0)78 692 0036 
Email: J.ter.heerdt@aepint.nl 
Web: www.aepint.nl 
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