Check deze vacature
en kom eens praten
dan leggen we je uit hoe boeiend
en leuk het is bij ons!
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren

Commercieel medewerker binnendienst m/v
Als commercieel medewerker binnendienst word je de spil in het verkoopproces van onze machines. Je ondersteunt
de buitendienst medewerkers. Je maakt offertes en volgt die op. Je staat klanten telefonisch te woord en geeft ze
advies. Je staat open voor aanvullende taken zoals het regelen van beursdeelname, maar ook het bemannen van een
beursstand of het opvangen van werkzaamheden van collega’s. Je directe collega’s zijn de commercieel
medewerkster binnendienst verpakkingsmaterialen en de inkoper. Je rapporteert aan de salesmanager machines.
Pacoma Europe BV is importeur van diverse soorten eindverpakkingsmachines zoals dozensluitmachines,
omsnoeringsmachines en palletwikkelaars alsmede groothandelaar in diverse soorten verpakkingsmaterialen. Dankzij
onze meer dan 30 jaar ervaring in de branche en een eigen technische dienst zijn wij in staat machines op
klantspecificatie aan te passen en de te verwerken verpakkingsmaterialen aan te laten sluiten op de machine en op
het product van de klant. Bekijk ook onze website om ons bedrijf beter te leren kennen op www.pacomaeurope.com
Pacoma Europe is een kleine informele organisatie waar collega's altijd voor elkaar klaar staan en er steeds tijd is
voor een praatje en een lolletje, zolang de belangen van de klant maar voorop blijven staan. We proberen steeds
samen met alle collega's van de binnen- en de buitendienst tot gezonde groei en oplossingen te komen.
Samen koffie voor het werk, dagelijks een gezamenlijke lunch, en iedere vrijdag iets eerder stoppen met werken om
ook bij wat lekkers te kunnen bijpraten over andere dingen dan werk, zijn allemaal zaken die bij ons vanzelfsprekend
zijn.
Wat bieden wij ?
• Een verantwoordelijke functie waarbij eigen inbreng erg wordt gewaardeerd, binnen een moderne en
professionele werkomgeving waar je wordt omgeven door trotse en betrokken collega’s.
• Een goede werksfeer in een team van 17 collega’s waarvan 8 op kantoor.
• Een dienstverband rechtstreeks in dienst bij Pacoma Europe BV, dus geen uitzenden of detacheren, met de
intentie om te komen tot een langdurige arbeidsrelatie.
• Een zeer afwisselende uitdagende en leerzame baan waar je je geen moment zult vervelen!
• Concurrerende arbeidsvoorwaarden, salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.
• Mogelijkheid tot extra opleidingen om jezelf verder te ontwikkelen.
Wat wordt er van jou verwacht?
• MBO+ werk- en denkniveau verkregen door opleiding of ervaring.
• Ervaring op een afdeling customer service of commerciële binnendienst.
• Ervaring met het telefonisch te woord staan van klanten.
• Communicatief sterk.
• Ervaring met MsOffice
• Ervaring met AFAS is een pré.
• Technisch inzicht of technisch onderlegd/ervaring is een pré.
• Ervaring in de branche is een pré.
• Nette, aardige, volwassen persoonlijkheid
Meer info? Bel 0416-651365 en vraag naar Hans de Vogel (sales manager machines) of Koen Zijlmans (directeur).
Solliciteren? Als je wilt mag je je CV en motivatie opsturen naar k.zijlmans@pacomaeurope.com maar je kunt ook
gewoon meteen even bellen met Koen of Hans op 0416-651365 voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Wij maken vandaag nog tijd voor je!

