
 
 
Commercieel medewerker binnendienst 
 
Wat ga je doen als Commercieel medewerker binnendienst? 
 
In deze uitdagende functie is het van groot belang dat je in staat bent een goede vertaalslag te maken van de 
commercie naar het product en de productie ervan. Je bent verantwoordelijk voor het geven van deskundig 
(maatwerk) advies en het verrichten van verkoopactiviteiten naar klanten en leads. 
 
Onze ideale kandidaat heeft oog voor zowel 
bestaande als potentiële klanten en weet een goede 
zakelijke relatie op te bouwen. Je inventariseert de 
wensen en verwachtingen van klanten, en vertaalt dit 
in een deskundig advies als specialist in het 
vakgebied. Hierdoor ben je onze klanten optimaal van 
dienst, weet je scherpe offertes aan te bieden en om 
te zetten in orders met een hoge klanttevredenheid. 
Door jouw gedrevenheid begeleid je het 
verkoopproces op de juiste wijze en signaleer je tijdig 
knelpunten, waarbij je actief meedenkt met de klant 
en oplossingen aandraagt. In ons enthousiaste team 
zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor onze 
doelstellingen, proactief ingesteld en weten we elkaar 
te ondersteunen om onze klanten optimaal te 
bedienen. 
 
 
Wat zoeken wij in een geschikte kandidaat?  
 
 MBO(+) werk- en denkniveau (bij voorkeur in een technische richting); 
 Affiniteit met techniek; 
 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Commerciële en proactieve persoonlijkheid; 
 Klantgericht en resultaatgerichte mentaliteit; 
 Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift 
 Beheersing van de Duitse taal wordt gezien als een pre. 
 
 
Wat biedt Technirub jou? 
 

 
 
 
         

   
        
     

Salaris tussen de 
€2.200,- en €2.850,- 
bruto per maand. 
 

Een veelzijdige functie met veel 
uitdagingen. 
 
Een enthousiast team binnen een 
dynamische werkomgeving. 
 

Een contract voor 12 maanden, 
met vaste aanstelling bij goed 
functioneren. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden door 
opleidingen en 
doorgroeimogelijkheden. 
 
 



Wil je meer weten over Technirub? 
 
Voor een indruk van onze organisatie en wat wij doen kun je het beste een kijkje nemen op onze website 
www.technirub.nl. 
 
Enthousiast? 
 
Stuur dan nu jouw cv en motivatie naar de heer J.J.M. Lammers, lammers@technirub.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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