Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en proactieve collega ter uitbreiding van ons team!

Medewerker sales support
24 - 40 uur per week
Werkzaamheden sales support:

Als medewerker sales support zijn je taken gericht op commerciële activiteiten zoals communicatie
richting klanten met betrekking tot levertijden van onderdelen, machines en werktuigen. Verder voer
je administratieve werkzaamheden uit ter ondersteuning van het verkoopteam zoals het maken,
controleren en archiveren van offertes. Ook het verwerken van orders, klachtenafhandeling, het regelen
van vervoer, het opstellen van bruikleenovereenkomsten en het invoeren van verkoopprijzen behoren tot
je takenpakket. Daarnaast hou je jezelf bezig met prijsvergelijking en marktonderzoek.

Profiel sales support:

Je bent in het bezit van een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in een commerciële richting. Verder heb
minimaal je 3 á 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Je beheerst de Nederlandse, Duitse en
Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift. Daarnaast ben je flexibel ingesteld, kun je goed werken
onder tijdsdruk, heb je technisch inzicht en neem je eigen initiatief.

Wat kun je van ons verwachten?

Een zelfstandige functie bij een innovatieve, technische organisatie. Kenmerkend voor deze organisatie
is het enthousiasme voor het vak en de informele werksfeer gericht op samenwerking met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsprofiel:

Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse. Unieke machines die sinds
1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Wereldwijd is Herder het
meest verkochte merk in markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud. Dit alles maakt dat Herder
machines vaak worden geïmiteerd, maar nooit worden geëvenaard.
Herder is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Tot deze groep behoren
merken als Conver, Precision Makers, Roberine en Votex.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel?
Stuur je motivatie en CV naar pz@herder.nl. Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Michel de Vries: 0118-679 500.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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