Medewerker verkoop binnendienst (fulltime)
In het kader van de groei van onze onderneming is Brimos op zoek naar aanstormend jong
commercieel talent voor onze binnendienst. Brimos is totaalleverancier in de infra branche ten aanzien
van bewegwijzering en signalering. Hiervoor beschikken wij over een productassortiment bestaande
uit:
·
·
·
·

Utilitaire bewegwijzering;
Draagconstructies (staal);
Signaleringstechniek;
Verkeersborden en toebehoren.

Ben jij dat aanstormend talent met commercieel bloed, en heb je interesse in onze branche en onze
producten? Reageer dan vandaag nog. We heten je van harte welkom voor een nadere kennismaking.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Behandelen, verwerken en opvolgen van offertes;
Onderhouden van contacten met klanten;
Verkoop en advisering aan klanten;
Overleggen met productieverantwoordelijke in verband met levertijden of als het gaat om
klant specifieke producten en/of aanpassingen;
Het oplossen van problemen/klachten eventueel in samenspraak met leidinggevende;
Aanmaken van nieuwe relaties in database;
Bijhouden en blijven opwaarderen van productkennis en productieprocessen van eigen
organisatie maar ook van de concurrent;
Het herkennen en melden van markttrends;
Product of proces verbeterende feedback naar de onderneming geven;
Bewaken van klanttevredenheid.

Voor deze functie vragen wij:
·
·
·
·
·
·
·

Een praktisch ingestelde commerciële MBO-er niveau 2/3 met interesse in techniek;
Een open, enthousiast, collegiaal en commercieel karakter;
Goede mondelinge en sociale vaardigheden;
Enige ervaring in technische verkoop en aftersales, dit kan ook d.m.v. stages zijn;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Ambitieus, resultaatgerichte, zelfstandige werkhouding en geen 9 tot 5 mentaliteit;
Leergierig karakter naar Wet en regelgeving rondom (dynamische) bewegwijzering.

Wat wij bieden:
·
·
·
·
·

Een heleboel leuke collega’s en een goede werksfeer;
In eerste instantie een jaar contract met uitzicht op een vast contract;
Een goed marktconform salaris en goede secondaire arbeidsvoorwaarden;
Interne- en externe opleidingen;
Reiskostenvergoeding als je meer dan 10 km van de vestiging woont.

Let op: ontvangstbevestigingen of andere reacties zullen wegens vakantie niet eerder verstuurd
worden dan in de week van 22 t/m 26 februari.

