VACATURE
MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST M/V – FULL TIME
Hendrik Veder Group zoekt per direct een enthousiaste en servicegerichte medewerker
verkoop binnendienst met affiniteit voor de (maritieme) industrie en offshore.
Ben jij commercieel ingesteld? Hou je van een uitdaging en heb je een no-nonsense houding
met de nodige lef? Dan zijn we op zoek naar jou!
Bedrijf en markt
Hendrik Veder Group (HVG) is een leidende Europese speler op de markt voor staalkabel,
touw en aanverwante hijs- en sleepmaterialen. Onze missie is het aanvaarden van elke
uitdaging die staalkabel of touw omvat; “We have the solution, or we’re part of it”.
Hendrik Veder Group, opgericht in 2012, is een samenvoeging van de bedrijven Hendrik
Veder, RopeQuip en European Rope Services en heeft een geschiedenis die teruggaat tot
1800. Eén van de oudste bedrijven in Nederland, Touwfabriek G. van der Lee, is ook
onderdeel van de groep. Het grote distributienetwerk van HVG wordt vooral bediend vanuit
het hoofdkantoor in Rotterdam. Hendrik Veder Group is actief in verschillende markten,
maar vooral in de offshore en de maritieme industrie. Hendrik Veder Group heeft
verkoopkantoren, magazijnen en werkplaatsen in zes Europese landen.
De functie
Als medewerker verkoop binnendienst ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van
de vastgestelde verkoopdoelstellingen voor de betreffende klanten en productgroepen.
Verder bestaat de functie uit de volgende activiteiten:
 Je brengt offertes uit, beheert het offertebestand en je handelt de verkooporders op
adequate wijze af, zowel intern als extern
 Je (mede) beoordeelt prijscalculaties, verkoopprijzen, specificaties en
verkoopcondities en je denkt actief mee met de klanten.
 Je informeert de verkoopcollega’s en andere afdelingen over de ontwikkelingen bij
klanten en/of lopende projecten en orders.
 Je voert de werkzaamheden zelfstandig uit, maar werkt samen met het team van
verkoop binnendienst en je ondersteunt de verkoop buitendienst.
 Het onderhouden van zakelijke contacten met (potentiële) klanten, leveranciers en
andere relaties die commercieel van belang kunnen zijn.

Het profiel










Een afgeronde opleiding op MBO/HBO-niveau in een commerciële richting
Ervaring in een soortgelijke functie is niet noodzakelijk, maar is een pré.
Een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden.
Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift,
Franse/Duitse taal is een pré.
Proactief en resultaatgericht, met sterk ontwikkelde sociale vaardigheden.
Je bent analytisch onderlegd en je werkt op een nauwkeurige werkwijze
Grote mate van zelfstandigheid, maar ook in teamverband kunnen opereren.
Stressbestendig, een teamspeler en geen 9-tot-5 mentaliteit.
Affiniteit met technische producten is een pré

Het aanbod
Hendrik Veder Group biedt een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een
onderneming die ruimte laat voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Daartegenover
staat een marktconform pakket aan arbeidsvoorwaarden en een fijne/informele
werkomgeving met carrièremogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de
zwaarte van de functie en de ervaring van de kandidaat.
Geïnteresseerd?
Ben jij die betrokken teamspeler met een positieve en commerciële instelling?
Stuur dan snel je CV met een korte motivatie naar:
humanresources@hendrikvedergroup.com t.a.v. Astrid Jairam, HR Advisor

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

