Wij zoeken talent! Versterk jij ons team als

Commercieel binnendienst Mdw
Functie-inhoud
In deze afwisselende functie ben jij als commercieel binnendienst medewerker verantwoordelijk voor het verwerken van
alle inkomende en uitgaande orders. Je bent zowel telefonisch als per e-mail het aanspreekpunt voor onze klanten en
leveranciers. Je herkent verkoopkansen en bent in staat relaties te onderhouden en verder uit te bouwen. Ook verzorg je
door middel van direct contact met je collega’s op kantoor en onze collega’s onderweg, de planning van de buitendienst.
Je ziet het als een uitdaging om deze voor zowel de klant als Pulse naar tevredenheid in te plannen. Verder ben je bereid
orders in ons magazijn voor te bereiden, klaar te zetten voor transport en het transport te organiseren door heel Europa.

Wie ben jij en wat vragen we van jou:
> enthousiast en betrokken;
> 24 tot 32 uur per week beschikbaar; MBO werk- en denkniveau;
> een klant- en servicegerichte instelling, positief maar ook duidelijk en overtuigend naar onze klant;
> goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift zowel in de Duitse als Engelse taal;
> een resultaatgericht en commerciële instelling; je kan kansen signaleren en daarna handelen;
> nauwkeurig, flexibel en stressbestendig; je weet je werkzaamheden goed te organiseren, overzicht te
> houden en de juiste prioriteiten te stellen;
> affiniteit met techniek; in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid deze te halen.

Organisatie
Excellente Flexo Plaatproductie, Preprint en innovatieve Reinigingsoplossingen voor de Flexografische Industrie. Dat
is de Rudico Group, gevestigd in Eerbeek. Rudico Group bestaat uit drie werkmaatschappijen met circa 100 gedreven
medewerkers. Pulse Anilox Cleaning is gespecialiseerd in het reinigen van rasterwalsen als vitaal onderdeel van het
Flexo-drukproces. Het totale concept bestaat uit dagelijkse reiniging met het juiste reinigingsmiddel, aangevuld met
periodieke dieptereiniging door inzet van onze speciaal daarvoor ontwikkelde laser.

Wij bieden jou:
Een zelfstandige afwisselende functie met veel ruimte voor ondernemerschap en eigen invulling bij een innovatief en
dynamisch bedrijf. Een enthousiast team en een collegiale werksfeer. Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met
kans op een vaste aanstelling.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar pz@rudico.nl ter attentie van Annemarie van de Burgt
(HR Businesspartner). Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Harald Zijlstra (Manager Operations)
op telefoonnummer 06 5277 2437.
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