Ter versterking van het verkoopteam zijn we op zoek naar een

MEDEWERKER BINNENDIENST
MILIEU & RECYCLING
De functie:

Pols Zuidland importeert
machines voor tuin-, park- en
golfbaantechniek, recycling
en industrie. Vanuit de
vestiging in Zuidland en een
uitgebreid dealernetwerk
vind de verkoop, service
en onderdelenvoorziening
van technisch hoogstaande
producten plaats. Het
werkgebied van Pols
Zuidland is de Benelux en
Engeland.

Meer weten? Kijk op
www.pols.nl of op
www.facebook.com/
polszuidland

Binnen het team ben je samen met je collega’s v erantwoordelijk
voor het maken van offertes, de orderadministratie en het
klantencontact voor kwalitatief hoogstaande grondzuigtechnieken recyclingmachines. Samen met de accountmanagers ben je
verantwoordelijk voor het maken van offertes en je werkt samen
met technisch specialisten die de vraagbaak zijn voor technische
vragen. Je zorgt voor de (back-)orderbewaking en voor een
correct verloop van de leveringen en facturatie.

Wie ben je?

Je bent een ambitieuze en gedreven persoonlijkheid die bereid
is samen met het team doelen te stellen en deze te bereiken. Je
stelt de klant centraal in alles wat je doet. Je bent een teamplayer,
hebt oog voor het grotere belang en je weet je collega’s op een
enthousiaste manier te ondersteunen. Je bekijkt het logistiek orderproces met een kritische blik en signaleert verbetermogelijkheden.
Eventueel draag je ook bij aan het realiseren daarvan. Je bent
goed in het behouden van het overzicht en waar nodig sla je
bruggen om de samenwerkingen te bevorderen.

Wat verwachten we van jou?

• HBO werk- en denkniveau;
• Drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke rol
is een pré;
• Klantgerichtheid, plannen en organiseren, eigenaarschap en
resultaatgerichtheid zijn kenmerken die bij jou passen;
• Je hebt affiniteit met techniek;
• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
• Kennis van de Engelse, Duitse en Franse taal in woord
en geschrift;
• Een echte teamplayer;
• Een gezonde dosis ambitie

Wat krijg je er voor terug?

Bij Pols Groep werken zo’n 65 enthousiaste en gedreven
medewerkers dagelijks aan het “ontzorgen” van onze klanten.
Je kunt rekenen op prima arbeidsvoorwaarden waaronder een
goede pensioenvoorziening. Je komt werken bij een modern,
professioneel en prettig bedrijf met een informele sfeer. Ook
zijn er verschillende mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Geïnteresseerd? Mail je motivatie en je CV aan:
sven.hovig@pols.nl. Voor meer informatie kun je bellen
met dhr. P.J. van der Pols, 06-43358035.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

