Themans hang- en sluitwerk bv
Kom jij ons team in de binnendienst versterken?

(40 uur)

JUNIOR COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
Ben jij accuraat, zelfstandig, communicatief en vooral ook leergierig? Dan ben jij de nieuwe
collega die wij zoeken! Als junior medewerker op de binnendienst krijg je een leuke en
uitdagende functie met veel ruimte voor jouw creativiteit en verfrissende ideeën. Je begint
met het regelen van diverse administratieve en facilitaire zaken binnen de organisatie,
maar zodra je de nodige kennis van onze producten hebt opgedaan, ga je ons team
verder ondersteunen. Je gaat helpen bij de verkoop van onze producten en bijbehorende
orderverwerking en staat onze klanten te woord. Heeft een klant een vraag of is hij/zij op
zoek naar een specifieke oplossing? Dan zie jij dit als een leuke uitdaging en ga je met vol
enthousiasme met de klant op zoek naar de best passende oplossing.
Wat ga je bij ons doen:
3 Enthousiast en correct onze klanten telefonisch te woord staan
3 Beheer van de algemene mailbox
3 Inkomende en uitgaande post bewaken
3 Zorgdragen voor facturatie en debiteurenverkeer
3 Orderverwerking

“Samenwerken aan totaaloplossingen”,
dat is waar Themans hang- en sluitwerk uit
Deventer voor staat. Met onze eigenzinnige
hang- en sluitwerkoplossingen willen we de
industriële verwerker en eindgebruiker
optimaal bedienen. Door goed te luisteren
naar de markt en door samenwerking met
onze partners ontwikkelen en vermarkten
we slimme hang- en sluitwerkoplossingen
voor de woning- en utiliteitsbouw.
De afzet van onze producten vindt
voornamelijk in Nederland en België
plaats. Onze klantenkring bestaat uit
de ijzerwarenvakhandel, toeleveranciers
van de bouw en fabrikanten van deuren,
ramen en kozijnen.

Wat vragen wij van jou:
3 Minimaal een afgeronde MBO-opleiding
3 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands, beheersing Engelse taal is een pre
3 Je hebt goede kennis van Microsoft Office
3 Je bent klantgericht en commercieel ingesteld en hebt al enige verkoopervaring (eventueel als bijbaan/stage)
3 Een teamspeler die het leuk vindt om deel uit te maken van een enthousiast team dat elkaar uitdaagt en probeert beter te maken

Bij wat voor een bedrijf kom je te werken?
Je wordt onderdeel van een (h)echt familiebedrijf, gebouwd op ondernemingszin, doorzettingsvermogen en hard werken. Wij werken
iedere dag met een enthousiast en gemotiveerd team aan de groei van ons bedrijf. We houden van persoonlijk contact met onze klanten
én met elkaar. Het is één van de onderdelen die het werken bij Themans zo leuk maakt. Je komt terecht in een leuke en inspirerende
werkomgeving en een klein en gezellig team. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en de ruimte om verder te groeien. Je bent
zeker niet de eerste en ook niet de laatste die uiteindelijk is doorgegroeid naar een andere functie binnen ons bedrijf!

Ja, ik wil deze baan!
Naast een passend salaris zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel? Dan ontvangen
we graag je cv en motivatie via werken@themans.nl t.a.v. Els Nauta.Voor vragen kun je contact opnemen met Bert van Lieshout via het
telefoonnummer 06-26130199.
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Kijk ook eens op nautagroup.com/werkenbij

