Vacature: Medewerker Commerciële Binnendienst
Eikelenboom BV is vertegenwoordiger van designverlichting uit onder andere Italië, Spanje,
Duitsland, België en Scandinavië. Het aanbod bestaat uit collecties van gerenommeerde merken
zoals Luceplan en Vibia. Met een enthousiast team bewerken wij op een actieve en vooruitstrevende
wijze het hoge marktsegment in verlichting. Onze klanten zijn interieur-, verlichtingswinkels,
webshops van hoog niveau en architecten en interior designers. De bedrijfscultuur is dynamisch,
informeel en marketing driven.
Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een zelfstandige en proactieve parttime
medewerker Commerciële binnendienst met affiniteit voor design- en interieur. Je bent in ieder
geval bezig met de volgende werkzaamheden:
• Adviseren en informeren van onze relaties en vaste klanten.
• Inplannen, begeleiden en factureren van orders.
• Klachten in behandeling nemen en het oplossen van problemen.
• De functie heeft niet het karakter van telefonische verkoop. De dealers en relaties zijn een
vaste en loyale groep waarmee een goede band wordt onderhouden.

Wij zoeken een enthousiaste collega die goed om kan gaan met deadlines en uitstekende
communicatievaardigheden heeft. Jij bent namelijk een aanspreekpunt voor onze loyale klanten- en
dealernetwerk. Je bent zelfstandig, proactief en hebt oog voor detail; je bent een belangrijke schakel
in het orderproces en zorgt er dus ook voor dat alles op rolletjes loopt.
• Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je bent klantvriendelijk, servicegericht en hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je werkt gestructureerd en bent stressbestendig
• Je bent zelfstandig en verantwoordelijk én een teamplayer.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je hebt goede kennis van Microsoft Office
• Affiniteit met vormgeving, interieur en design; (technische) lichtkennis is een pré.

Wij bieden je…
….een uitdagende en veelzijdige functie voor minimaal 24 uur (flexibele werktijden en thuiswerken
mogelijk) bij een groeiend bedrijf in een dynamische omgeving met veel vrijheid met daarbij een
passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Zin om aan de slag te gaan? Mail dan een korte motivatie en je CV naar info@eikelenboom.nl t.a.v.
Rob Cornelissen.

