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Vacature: Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst

Euroresins Benelux

Over Euroresins

Euroresins is een van Europa’s grootste distributeurs van premium producten voor de Composieten
Industrie. Ons snelgroeiende netwerk van distributie bedrijven omvat reeds de Benelux, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen en Finland.
Euroresins biedt haar klanten producten van de hoogste kwaliteit en van vooraanstaande producenten
zoals Aliancys AG (voorheen DSM), BÜFA Composite Systems, United Initiators and 3A composites
Het Euroresins merk staat voor professionaliteit, premium product kwaliteit, hoogstaande technische
kennis en betrouwbare logistieke oplossingen. Euroresins is een one-stop-shop met een compleet
assortiment aan hoogstaande producten voor alle toepassingen in composiet

De positie

Een groot deel van de Euroresins familie gaat binnenkort gehuisvest worden in ons kantoor in
Veenendaal, hier zit al een enthousiast team van klantgerichte professionals dat verder zal worden
aangevuld en daarom zijn we op zoek naar collega’s die de rol van Commercieel Medewerker
Binnendienst Benelux wil gaan invullen

Als Commercieel Medewerker Binnendienst Benelux werk je in teamverband en samen ben je
verantwoordelijk voor het volledige verkoop order proces inclusief:

· Het afhandelen van orders, vragen en opmerkingen van onze klanten
· Het invoeren van verkoop orders in ons systeem (SAP Business One)
· Samenwerken met de afdelingen Debiteurenbeheer, Inkoop & Logistiek om zorg te dragen dat

onze klanten zo spoedig en volledig mogelijk hun bestelde materialen ontvangen
· Samenwerken met onze mensen in de Buitendienst om samen zo goed mogelijk onze klanten te

adviseren en ondersteunen
· Actief contact onderhouden met de bestaande klantenkring
· Actief nieuwe klanten zoeken en benaderen zodoende nieuwe verkoop te genereren
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Het ‘ideale’ profiel

· Zelfstandig én in teamverband kunnen werken
· Plezier hebben in (telefonisch) contact met klanten en derhalve klanten kunnen binden en

enthousiast maken
· Gemotiveerd en betrokken zijn bij ons bedrijf, onze producten en onze klanten
· Enige kennis en ervaring van ERP systemen en Outlook zijn gewenst
· Ervaring in een soortgelijke functie en of branche is een pre
· Parttime is in overleg mogelijk (vanaf 28 uur)
· Vloeiend in de Nederlandse taal
· Vaardig in de Franse en Engelse taal

De procedure en contact

Zie jij deze functie wel zitten, twijfel dan niet en neem contact met ons op want dan willen we je zeker
beter leren kennen en zien of de ‘klik’ aanwezig is. Mail een korte gemotiveerde brief en CV naar
ondergetekende. Voor eventuele vragen of informatie, neem dan aub contact op met Micha van
Overbeeke, Managing Director Euroresins Benelux ( micha.overbeeke-van@euroresins.com )


