Commercieel medewerker binnendienst
Vanwege groei zijn wij binnen het team van Ship2Supply op zoek naar een
commercieel binnendienst medewerker.
Wat ga je doen?
Als medewerker binnendienst zorg je voor de verkoop van producten en diensten van Ship2Supply.
Deze producten bestaan uit scheepsbenodigdheden van etenswaren tot aan technische producten en
alles wat daar tussen zit. Je weet hoe je klanten persoonlijk en telefonisch te woord moet staan en wat
er speelt. Op basis daarvan kun je de klant goed adviseren en ben je voor de klant het aanspreekpunt.
Daarnaast zorg je voor een goede afwikkeling van het administratieve proces. Samengevat:
•
Offerteaanvragen verwerken en beheren van lopende offertes
•
Het verwerken van de bestellingen in het systeem en deze up-to-date te houden
•
Persoonlijk aan de balie en telefonisch contact met klanten
•
Regelmatig producten persoonlijk afleveren bij de klant
•
Douane papieren verzorgen en verwerken
•
Maar ook het ondersteunen en helpen met orders klaar zetten voor levering

Wie zijn wij?
Ship2Supply is een maritieme en industriële toeleverancier van o.a. scheepsbenodigdheden voor alle
soorten rederijen, de particuliere scheepvaart en scheepswerven. Dit doen we in binnen- en buitenland.
Wij zorgen dat de schepen bevoorraad worden. Daarnaast leveren we ook steeds meer aan industriële
klanten. Dit doen wij met een klein, maar dynamisch team. Ship2Supply maakt onderdeel uit van
Engine2Repair en Motorenrevisie Eemsdelta.
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleidingsniveau MBO 3/4 commerciële richting
Douane ervaring, pré zou zijn douane declarant.
Enige werkervaring is wel vereist, maar commercieel enthousiasme is veel belangrijker
Snel kunnen schakelen, flexibel
Geldig VCA basis certificaat
Bezit van rijbewijs B
Goede kennis en beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
Het komt voor dat het noodzakelijk is om buiten het dag venster te werken (bijvoorbeeld in het
weekend of na 17.00 uur)
Eventueel het willen volgen van opleidingen gericht op de branche

Wat wij bieden
•
•
•

Een fulltimebaan (40 uur per week)
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de metaalbewerkingsbedrijf cao (klein metaal) cao – o.a. 25
vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 13 adv-dagen, pensioen
Je werkt in een klein, maar hecht en gezellig team, waarin we o.a. wekelijks de vrijdagmiddag
snacklunch hebben

Solliciteren?
Wil jij deel uitmaken van ons team? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door middel van je CV en een
korte motivatie te mailen naar hr@engine2repair.nl ter attentie van Jacob van der Kooi, Bedrijfsleider.
Heb je vragen, neem dan contact op. Wij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0596-225511

