
 

 

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
 

 

Klantgerichtheid, dat is jouw passie; jij weet wat de wensen zijn van onze klant! Kom werken als Commercieel 

Medewerker Binnendienst bij de meest snelgroeiende en innovatieve totaalleverancier van Valbeveiliging. 

Geen dag hetzelfde! 

 

In deze afwisselende baan ben jij als medewerker binnendienst het aanspreekpunt voor klanten, via de 

telefoon en e-mail. Je adviseert klanten, werkt offertes uit en belt deze na, je maakt afspraken met klanten en 

helpt bij verkoopacties. Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid spelen dan ook een belangrijke rol in je werk. 

Je werkt daarbij nauw samen met jouw collega’s en de buitendienst medewerker. Daarnaast signaleer je 

ontwikkelingen / kansen bij klanten en communiceer je deze naar je collega’s. Samen met het team ben je 

verantwoordelijk voor de commerciële resultaten, zet je Eyecatcher verder op de kaart en realiseer je een 

gezonde groei. 

 

Jouw uitdaging: 

• Verantwoordelijk voor het uitbreiden en onderhouden van het netwerk aan relaties 

• Plannen van werkzaamheden voor Commerciële Buitendienst 

• Intensief contact met klanten en waarborging van lange termijn relatie 

• Offertes opstellen, nabellen, voortgang bijhouden en orders voorbereiden 

• Dagelijkse ordering en opvolging hiervan 

• Verwerken binnenkomende correspondentie via mail en telefoon 

• In overleg met collega’s acties, promo’s en mailingen verzorgen 

 

Kan je de volgende eisen afvinken ? 

• Minimaal MBO werk en denkniveau en ervaring in soortgelijke functie 

• Enige Jaren commerciële werkervaring in eenzelfe soort functie  

• Uitstekende contactuele vaardigheden, uitstraling en overtuigingskracht 

• Passie voor sales en een winnaarsmentaliteit 

• Trefwoorden : pro actief, discipline, enthousiast, energiek, doortastend en resultaatgericht 

• Woonachtig in de regio en fulltime beschikbaar 

 

Natuurlijk hoort daar ook een mooi pakket voorwaarden bij ! 

• Indiensttreding bij een stabiele professionele organisatie 

• Uitdagende fulltime functie waarin je ruimte krijgt voor je eigen inbreng 

• Veel ruimte voor groei en ontwikkeling  

• Ruimte voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling 

• Een goed salaris, afhankelijk vanaf jouw leeftijd en ervaring 

• Vakantiegeld, reiskostenvergoeding, pensioenregeling en eindejaarsbonus 

 

Leuk hè ?! 

Ben jij nou ook zo enthousiast over deze functie en wil je graag aan de slag als Commercieel Medewerker 

Binnendienst bij Eyecatcher? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je sollicitatie naar 

msc@eyecatchersafety.com tav Marco Schuurman. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 

telefoonnummer 0172-575 570 


