Commercieel medewerker, in- en verkoop, logistieke
taken, B2B (40 uur)
BEDRIJFSPROFIEL
TOP-electronics is een professionele, technologie gedreven organisatie, met een informele
bedrijfscultuur en houdt zich bezig met de distributie van diverse elektronische componenten en
modules. We hebben vestigingen in de USA, Frankrijk, Hong Kong en in de BeNeLux. Voor ons
hoofdkantoor in Krimpen aan den IJssel zijn we mogelijk op zoek naar een nieuwe collega die
onze binnendienst komt versterken.
FUNCTIE-OMSCHRIJVING
In de functie van medewerker verkoop binnendienst bij TOP-electronics ben je
verantwoordelijk voor alle verkoop gerelateerde werkzaamheden en logistieke afhandeling van de
in- en verkoop. Doordat we met een klein team werken, zoeken wij iemand die breed inzetbaar is
en het leuk vindt om verschillende soorten werkzaamheden uit te voeren. Voor deze functie geldt
dat jouw ambitie en potentie de uiteindelijke inhoud van de functie bepalen. We zoeken iemand die
van aanpakken weet, initiatief toont en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
De taken en werkzaamheden zijn onderverdeeld in verkoop, inkoop en logistieke activiteiten en
bestaan onder andere uit:
• contact met de klanten / leveranciers (B2B)
• bijhouden van relationele gegevens
• verkoop activiteiten van offerte tot pakbon
• uitzoeken van technische (elektronica) vraagstukken van klanten
• stelt rapporten samen voor het management
• het ontvangen, controleren en inboeken van goederen
• pakketten klaar maken voor verzending
• contact met de transporteurs
• diverse overige werkzaamheden
FUNCTIE-EISEN
• MBO+/HBO-werk- en denkniveau
• commerciële instelling
• communicatief en relationeel sterk
• discipline en zelfstandig
• creatief, ondernemend en resultaatgericht
• enthousiast, energiek, ondernemend en resultaatgericht
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk)
• enkele jaren (technische) verkoopervaring is een pré
• ervaring binnen de elektronica branche is een pré
Bij TOP-electronics zetten we ons in om de vaardigheden van onze medewerkers uit te
breiden, kennis te ontwikkelen en hen de kans te geven om hun carrière te ontwikkelen.
Wil je werken bij ons bedrijf, stuur dan je sollicitatie naar: vacature@TOP-electronics.com

