
 
 
Vacature: Commercieel Medewerker Binnendienst 
 
Over Eikelenboom 
Al sinds 1968 is Eikelenboom importeur en agent van internationale designverlichting uit 
onder andere Italië, Spanje, Duitsland en Scandinavië. Vanuit onze inspirerende showroom 
in Amsterdam werken we hard om te blijven innoveren en groeien. We werken dagelijks 
samen met interieur- en verlichtingswinkels, high-end webshops én architecten en 
interieurdesigners. We zijn omringd door de mooiste designverlichting van gerenommeerde 
merken zoals Luceplan en Vibia en daarnaast heeft Eikelenboom ook het merk Hollands Licht 
opgezet met daarin o.a. de iconische Lotek die tegenwoordig tot een van de bekendste 
design klassiekers behoort.  
 
Functieomschrijving 
Wij zoeken een Commercieel Medewerker Binnendienst met affiniteit voor design en 
interieur. Je bent klantvriendelijk, flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; je 
staat onze vaste klanten te woord bij al hun vragen en speelt ook een adviserende rol. Je 
bent administratief sterk, want de orders die binnenkomen plan jij in, begeleid je van A-tot-Z 
en uiteindelijk zorg je voor de facturatie. Het is belangrijk dat je efficiënt werkt, zelfstandig 
bent en proactief. Als er klachten binnenkomen weet jij precies hoe je hiermee om moet 
gaan; je bent zeer oplossingsgericht. Het is een klantgerichte rol, maar de functie heeft niet 
het karakter van telefonische verkoop. We werken samen met een vaste en loyale 
klantengroep waar we een goede band mee hebben.  
 
Profiel 
We zijn op zoek naar een gezellige collega met aantoonbare en relevante werkervaring in 
een vergelijkbare rol. We zijn een hecht team en je bent een teamplayer! Verder vinden we 
belangrijk: 

- Stressbestendig en oog voor detail 
- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 
- Goede kennis van Microsoft office 
- (technische) lichtkennis is een pré 

 
 
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie voor minimaal 24 uur per week. Je krijgt 
veel vrijheid: flexibele werktijden en bieden de mogelijkheid tot thuiswerken. Als je 
onderdeel wordt van ons team kom je te werken bij een groeiend bedrijf in een dynamische 
en informele omgeving. We bieden een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Zin om aan de slag te gaan? Je kan direct starten! Mail een korte motivatie en CV naar 
info@eikelenboom.nl t.a.v. Rob Cornelissen 


