Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Sales Support Medewerker
M/V - 28-40 uur – Zevenaar
Wat maakt deze functie zo leuk?
Als Sales support medewerker werk je samen met een topteam van collega’s van de buitendienst,
afdeling engineering en uitvoering. Daarnaast heb je natuurlijk veel contact met onze klanten. In
deze afwisselende en zelfstandige functie:
•
Komen zowel je commerciële vaardigheden als je technische kennis van onze
vloerverwarmings- en koelingssystemen volledig tot hun recht
•
Sta je klanten telefonisch te woord en geef je ze advies
•
Spar je met collega’s om onze dienstverlening continu te verbeteren
•
Neem je actief deel aan klantactiviteiten zoals een beurs of voorlichting om persoonlijk
kennis te maken met de klant
•
Ben jij een belangrijke schakel in ons werk; je maakt projectplanningen, draagt zorg voor
de juiste informatie om een concurrerende offerte te maken, verzorgt de nacalculatie van
onze projecten en bewaakt de voortgang van onze werkzaamheden
•
Sta je er nooit alleen voor, want als team hebben we hetzelfde doel voor ogen: een
tevreden klant met een perfect geregeld binnenklimaat
Wat vragen wij van jou?
Met een afgeronde mbo-opleiding en interesse voor techniek zit jij bij ons helemaal op je plek. In
een informele sfeer werk je als Sales support medewerker veel samen met je collega’s van de
afdeling uitvoering en engineering om onze bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast
geef je technisch advies aan onze klanten en krijg je veel verantwoordelijkheid. Je slaat de brug
tussen de aanvraag, de opdracht en de uitvoering. Jij bent dus een belangrijke schakel in het
project. Houd je ervan om zowel zelfstandig als in teamverband te werken? Heb je technisch
inzicht, ben je commercieel, klantgericht, ondernemend en administratief sterk? Dan ben jij
absoluut de collega die wij zoeken.
Wat bieden we jou?
Natuurlijk bieden we je een uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een ruime
hoeveelheid vakantiedagen om wat gas terug te nemen en je batterij op te laden. Daarnaast neem
je automatisch deel aan onze winstregeling en word je regelmatig uitgenodigd voor leuke
activiteiten van onze personeelsvereniging. Op je werkplek staat een sta-zitbureau om je houding
af te wisselen en je ontvangt sowieso een laptop en mobiele telefoon zodat thuiswerken ook tot de
mogelijkheden behoort. En ben je toe aan iets nieuws en wil je jezelf verder ontwikkelen? Dan
geven we je daar alle ruimte voor.
Je krijgt direct een jaarcontract. Bevalt het na verloop van tijd aan beide kanten? Dan zetten we je
contract natuurlijk om naar onbepaalde tijd.
Wie zijn wij?
Albrand levert hoogwaardige en betaalbare energiesystemen voor thuis en op het werk. We bieden
een compleet assortiment duurzame oplossingen op het gebied van vloer- en wandsystemen voor
verwarmen en koelen.
Je werkt samen met een ijzersterk team van collega’s met elk hun eigen deskundigheid. Werken bij
Albrand betekent werken voor een innovatief en dynamisch bedrijf. Een informele, collegiale sfeer,
met volop afwisseling en ruimte tot zelfontplooiing is kenmerkend voor onze organisatie.
Ben je zowel creatief als ondernemend? Beschik je over een flinke dosis enthousiasme? Dan zijn
wij op zoek naar jou.
Interesse?
Wil je deel uitmaken van ons team? En ben jij graag bereid je handen uit de mouwen te steken?
Stuur dan je cv met motivatie via onze sollicitatiepagina
Of naar:
Albrand B.V. (t.a.v. afdeling Personeelszaken)
Postbus 4
6900 AA Zevenaar
Uiteraard behandelen we jouw gegevens vertrouwelijk. Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Jeroen Curré, Commercieel manager, bereikbaar op telefoonnummer 0316-24
68 49.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: verkoopondersteuning, verkoop, commercieel, commerciële, technisch, technische technical
support, vacature Zevenaar, vacature Gelderland, mbo

