VACATURE
Fluidwell bv in Veghel is op zoek naar een

Commercieel medewerker binnendienst parttime, m/v
(circa 24 uur)
Wie is Fluidwell
Fluidwell (Veghel) is een relatief kleine, maar belangrijke ontwikkelaar, producent en leverancier van displays, procesbesturing en remote monitoring
systemen, met leveringen over de gehele wereld. Onze producten worden ingezet in de procesindustrie, voornamelijk (petro)chemie-, olie- & gas- en
levensmiddelenindustrieën. Fluidwell is expert op het gebied van explosiegevaarlijke omgevingen en veel van onze producten zijn dan ook ATEX
gecertificeerd. Zowel ontwikkeling, sales als productie vinden plaats in Veghel. Onze producten worden geëxporteerd naar OEM-klanten of afgezet via
een internationaal distributienetwerk. Fluidwell wordt gekenmerkt door enthousiast ondernemerschap met een open, informele werksfeer en korte
communicatielijnen. Een prettige werksfeer, collegialiteit en teamprestatie zijn voor ons belangrijke voorwaarden om successen te behalen.
Fluidwell hecht sterk aan klantgerichtheid, flexibiliteit en wederzijdse succesvolle samenwerking.
Onze kernwaarden zijn: Persoonlijk, Betrouwbaar, Professioneel en Expressief.
Om verdere groei mogelijk te maken zijn wij op zoek naar Commercieel Medewerker Binnendienst.

Wat wordt er van je gevraagd
Je vindt het leuk om veel met klanten en prospects bezig te zijn want je bent verantwoordelijk voor de eerstelijns interne commerciële technische
ondersteuning van deze relaties. Je vormt de spil tussen hen en Fluidwell.
Je kunt je goed inleven in de wensen en belangen van de klant en je hebt een commerciële en proactieve instelling. Je werkt aan klanttevredenheid door snel
en accuraat hun vragen en problemen op te lossen. Je bent geen keiharde verkoper, maar je hebt er wel plezier in om klanten en prospects te overtuigen van
de voordelen van onze producten en zo de omzet te verhogen. Je bent een aanpakker die ervoor gaat.

Verantwoordelijkheden
Je adviseert en informeert klanten, voert verkoopgesprekken, brengt geïndividualiseerde offertes uit en volgt deze proactief op om opdrachten en klanten te
werven. Je belt klanten na en verwerkt binnenkomende orders. Je bent bevoegd om prijsonderhandelingen te voeren binnen vastgestelde marges. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de CRM gegevens, forecasts en het (mede) vaststellen en verwerken van accountplannen. Jouw technische
affiniteit zorgt ervoor dat je je snel de kennis van onze producten eigen maakt om vragen van klanten te kunnen beantwoorden.

Jouw profiel
Relevante opleiding MBO/HBO of gelijkwaardig
Enige jaren ervaring als Medewerker binnendienst in een commerciële omgeving of gelijk(w)aardige functie
Goede tot uitstekende talenkennis van Nederlands en Engels in woord en schrift is vereist, kennis van Duits en/of Frans is een pre
Ervaring/affiniteit met elektrotechniek, meet en regel techniek, installatietechniek
Commerciële vaardigheden, resultaatgericht, hands-on

Technische
vakkennis uit
de regio

Relatie bouwer, klantgericht
Communicatief zeer vaardig
Gestructureerd, goed georganiseerd en accuraat

Veghel
maakt er
werk van

Flexibel en stressbestendig
Computervaardig (Word, Excel en ERP/CRM)

Wij bieden
Een inspirerende werkomgeving in een team waarbij plezier in het werk belangrijk is. Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. flexibele
werktijden en een prettige ontspannen werksfeer in ons mooie pand aan de A50 in Veghel.

Interesse
Wil je solliciteren of meer informatie, neem dan contact op met Anne-Marie Megens-Stants, HR-Officer, 0413 – 787 202 of werken@fluidwell.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Fluidwell bv
P.O. Box 6 • 5460 AA • Veghel
Voltaweg 23 • 5466 AZ • Veghel
The Netherlands

Telephone:+31 (0) 413 - 343 786
Telefax: +31 (0) 413 - 363 443
Email: displays@fluidwell.com
Internet:
www.fluidwell.com

Trade Reg. No:
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VAT No:
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Bank:
ING-Bank
SWIFT Nr / BIC:
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EUR account no.:
66.63.96.078
IBAN:
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USD account no.:
02.20.81.771
IBAN:
NL22 INGB 0022 0817 71

All agreements, sales and deliveries are in accordance with our General Terms and Conditions which are available on our website or upon request. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us.
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