Wie zijn wij?
Bij aarts & co interieur en advies begroeten wij elke nieuwe werkdag met een glimlach. Iedere dag is voor ons namelijk een
nieuwe kans om mensen blij te maken met een inspirerende werkomgeving. Samen creëren we een werkomgeving waar
mensen blij van worden. Een plek waar ze iedere dag met een glimlach op hun gezicht weer naar toe gaan. In een omgeving
die hen inspireert en motiveert. Waar je samen met collega’s kunt werken aan een gezamenlijk doel, ondersteund door de
laatste technologie en inzichten. Een open en transparante plek waar concentratie en samenwerken net als zakelijk en privé,
perfect samen gaan. Laten we met elkaar bouwen aan die plek waar mens en cultuur centraal staan zodat de medewerker
en de organisatie kunnen excelleren. Het hoofdkantoor met warehousing, logistiek, backoffice en haar adviescentrum is in
Tilburg, centraal gelegen in de Benelux. Vorig jaar openden wij de deuren van onze 2e locatie in Amsterdam

Wij zoeken een ervaren commercieel medewerker binnendienst
voor ons hoofdkantoor in Tilburg
Als verkoop binnendienst medewerker bij aarts & co ben je verantwoordelijk om het bedrijf van binnen naar buiten te
verkopen en biedt je commerciële ondersteuning aan de buitendienst. Je vertolkt de sleutelrol tussen de accountmanager
en de klant. Hiermee ben je aanspreekpunt voor zowel klant, relatie, sales en andere interne afdeling waarbij je kunt denken
aan planning, logistiek en financiële administratie. Ook onderhoud je de contacten met leveranciers. In je functie is een
belangrijk onderdeel het correct afhandelen van offertes en het verwerken van de aanvragen die binnenkomen. Je behandelt
dossiers van bestaande en potentiële klanten.
Profiel commercieel medewerker binnendienst
• MBO/HBO denk niveau
• Goede kennis van Excel
• Zeer goede aantoonbare commerciële en communicatieve vaardigheden
• Je hebt inlevingsvermogen en kunt goed adviseren
• Je hebt een proactieve houding en je bent stressbestendig
• Je bent secuur en kritisch, gericht op een zorgvuldige administratie
• Je hebt oog voor urgentie en kan de juiste prioriteiten stellen
• Je bent representatief en klantgericht
• Het ontbreekt je niet aan overtuigingskracht, humor en enthousiasme
• Je bent bereid te werken buiten kantoortijden indien de werkzaamheden dit vragen
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in taal en geschrift
Arbeidsvoorwaarden
Een afwisselende verantwoordelijke functie in een dynamische inspirerende werkomgeving.
Je komt in een no- nonsens cultuur met enthousiaste en gezellige collega’s. Je ontvangt een marktconform salaris
overeenkomstig met het niveau van de functie en jouw ervaring.
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan ontvangen wij graag je cv en motivatie.
Je kunt deze mailen naar: jasper@aartsenco.nl (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)

