
Als commercieel medewerker bieden we je een 
afwisselende combinatiefunctie. Je bent, samen 
met je collega’s, verantwoordelijk voor de service 
aan onze verkoopbalie. Daarnaast werk je op het 
verkoopkantoor. Zo ben je de belangrijke schakel 
tussen klant en de verkoopafdeling. 

Onze verkoopbalie is de ontmoetingsplek van ons 
bedrijf, daar hebben we face-to-face contact met onze 
klanten. Als commercieel medewerker ben je bij de 
verkoopbalie het gezicht van ons bedrijf. Je neemt 
orders aan, geeft uitleg over ons leveringsprogramma 
en je helpt de klant met het oplossen van technische 
vraagstukken. Dit alles met vriendelijkheid en service!

Werkzaamheden verkoopbalie
• Gastvrij ontvangen van klanten en service verlenen. 
• Orders die besteld worden bij de verkoopbalie 

invoeren en vervolgens picken in het magazijn. 
• Je adviseert klanten over producttoepassingen.  
• Passende prijzen aan de klanten communiceren 

volgens onze prijsstructuur.
• Controle en organisatie van verhuurmachines.
• Je zorgt ervoor dat ons assortiment op een nette 

manier wordt gepresenteerd bij de verkoopbalie. 
 
Werkzaamheden verkoop binnendienst
• Je brengt offertes uit en volgt deze op. 
• Verwerken en begeleiden van inkomende orders.
• (Technische) vraagstukken van klanten oplossen. 
• Je behandelt klachten kundig en daadkrachtig.

• Je onderhoudt en intensiveert klantcontacten. 
• Je werkt graag in een team maar je kan ook goed 

zelfstandig werken en daarbij ben je in staat de 
juiste keuzes te maken. Je vindt het belangrijk dat 
klanten zich welkom voelen aan de verkoopbalie 
en je houdt wel van een (technische) uitdaging. 
Enthousiasme en goede sociale vaardigheden zijn 
belangrijk in deze functie. 

Functie-eisen 
• MBO+ werk- en denkniveau
• Commercieel gevoel en een proactieve 

werkhouding. 
• Technisch inzicht en communicatief sterk. 
• Je werkt graag in een dynamische klantomgeving 

die om flexibiliteit vraagt. 
• Je bent een goede gesprekspartner. 
• Je weet goed door te vragen om zo de behoeften 

van de klant te achterhalen. Kortom, je hebt 
mensenkennis.

• Je werkt makkelijk met computers, bij voorkeur 
heb je ervaring met een ERP systeem. 

Wij bieden jou een gevarieerde en uitdagende functie 
met leuke klanten en collega’s. We geven veel 
ruimte om je te ontwikkelen en stap voor stap ons 
leveringsprogramma te leren kennen. Onze collega’s 
wijzen je hierbij graag de weg. We bieden je goede 
arbeidsvoorwaarden, een gezellige werksfeer en 
geven je de kans te groeien in deze afwisselende 
baan.  

Milder Holland B.V. is een actieve en sterke leverancier van leidingsystemen. Wij opereren in de B2B 
markt. Onze kracht is de combinatie van eigen producten en het importeren van kwalitatief sterke 
merken. Met ons team in Bemmel en Rotterdam is het doel om onze klanten succesvol te laten 
zijn en de beste service aan hen te verlenen. Dit doen wij al 43 jaar, met trots op ons team en het 
complete leveringsprogramma waarvan we grote voorraden hebben, zo schakelen we snel!

Voor onze vestiging in Bemmel zijn we op zoek naar een fulltime:  

Commercieel medewerker  
voor onze verkoopbalie & verkoop binnendienst

Solliciteer direct via solliciteer@vakmensenvannu.nl Voor een nadere 
toelichting en aanvullende informatie mag je contact opnemen met 
Vakmensen van nu. Contact: Marco Snel: 06- 290 276 62.  
Vakmensen van nu ondersteunt Milder Holland B.V. in de werving en selectie 
van deze vacature.

Ben jij de kandidaat 
die we zoeken?


