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De Van Beest Group is een wereldwijd actieve fabrikant van hoogwaardige ketting -en staaldraad
accessoires. Onze merken Green Pin® en Green Pin Tycan® behoren tot de grootste merken in hun
categorie en worden dan ook in meer dan 90 landen wereldwijd verkocht. De producten worden
toegepast in diverse sectoren zoals olie en gas, wind, industrie, mijnbouw, scheepvaart en visserij. De
Van Beest Group is opgericht in 1922 en heeft tegenwoordig vestigingen in Nederland (hoofdkantoor),
Brazilië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

De commerciële afdeling in Sliedrecht is verantwoordelijk voor de wereldwijde
verkoop van onze producten. De afdeling bestaat o.a. uit vier Export Managers en
een General Sales Manager, die intern worden ondersteund door het commercieel
bureau, waar twee medewerkers verkoopbinnendienst werkzaam zijn. Wij zoeken
een enthousiaste kandidaat voor de invulling van functie medewerker verkoop
binnendienst.

Medewerker Verkoop Binnendienst m/v (fulltime)
De functie:
• Je bent verantwoordelijk voor een aantal markten en je ondersteunt hiermee de Export
Managers.
• Je hebt dagelijks telefonisch en schriftelijk contact met klanten en je beantwoordt op een
correcte manier alle voorkomende vragen.
• Je brengt offertes uit, handelt orders af, beantwoordt alle after sales vragen en denkt actief
mee met de klanten.
• Als centraal figuur binnen onze afdeling informeer je de Export Managers, de General Sales
Manager en eventueel andere afdelingen over de ontwikkelingen bij klanten.
Het profiel:
• Een afgeronde opleiding op HBO-niveau in een commerciële richting.
• Ervaring in een soortgelijke functie is niet noodzakelijk, maar is een pré.
• Een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden.
• Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden in de Nederlandse, Engels, Duitse en Franse taal.
Kennis van de Spaanse taal is een pré.
• Je bent ‘handig’ met software; ervaring met SAP is een pré.
• Je bent flexibel, initiatiefrijk en je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband goed
functioneren.
• Je werkt nauwkeurig, accuraat en gestructureerd en resultaatgericht.
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Drechtsteden.
Ons aanbod:
Wij bieden je een verantwoordelijke en zelfstandige functie aan in een onderneming die groeit en
ruimte laat voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Het arbeidsvoorwaardenpakket is afgestemd op
de zwaarte van de functie.
Reacties gaarne richten aan:
Yvonne van Hengel y.vanhengel@vanbeest.nl / Joke Kreukniet 0184-433620
j.kreukniet@vanbeest.nl

