Wil jij elke dag succes boeken en krijg je energie van het scoren van opdrachten en/of afspraken? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Ter ondersteuning van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een:
Commercieel medewerker binnendienst (32 uur)
Wie ben jij?
Wij zoeken de spreekwoordelijke spin in het web, die organiseren en plannen in het bloed heeft en
enthousiast wordt van ambitieuze doelstellingen en in hectische situaties het overzicht weet te bewaren. Je
begrijpt dat het in ons vak draait om oprecht contact, betrokkenheid en het overtreffen van de verwachtingen
van de klant. Je taken bestaan hoofdzakelijk uit het uitwerken van calculaties en offertes, het opvolgen van
offertes en het verwerken van orders. Samen met je collega’s streef je naar een soepel aankoop- en
afleverproces, waarbij je de snelheid en productiviteit niet uit het oog verliest.
Naast verkoopactiviteiten ben je ook verantwoordelijk voor een aantal organisatorische, coördinerende en
administratieve zaken. Hierbij kun je denken aan het bestellen van kantoorartikelen, het plaatsen van een
nieuwsbericht op de website en/of social media en het coördineren van diverse automatiseringszaken.
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HBO werk- en denkniveau door opleiding en/of ervaring
Je hebt ervaring in een soortgelijke, commerciële functie
Je bent commercieel gedreven en klantgericht ingesteld
Organisatorisch inzicht en regelvaardigheid is gewenst
Je bent besluitvaardig, zelfverzekerd en accuraat
Je bent goed in het afstemmen van de wensen en behoeftes van en met de klant en denkt actief mee
Je hebt kennis van en ervaring met Word en Excel
Kennis van Exact is een pré
Logistieke kennis is een pré
Goede beheersing van de Nederlandse taal, Duits en Engels is een pré
Je bent proactief en een teamplayer

Wat wij bieden
Een parttime dienstverband binnen een compacte, dynamische organisatie met informele omgangsvormen
met ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en een goed pakket arbeidsvoorwaarden.
Waar ga je dit doen?
Sonesto B.V. in Drachten is marktleider in Nederland op het gebied van onder meer lockers, postvakken en
garderobesystemen voor scholen, andere instellingen, theaters, ziekenhuizen, overheden en bedrijven. De
onderdelen worden bij toeleveranciers gemaakt, de uiteindelijke systemen worden door Sonesto
geassembleerd en ter plekke bij de klant gemonteerd.
De dochteronderneming van Sonesto is LoQit B.V., dat zeer geavanceerde elektronische sluitsystemen voor
lockers maakt, verkoopt en installeert.
De producten van Sonesto/LoQit B.V. hebben een uitstekende reputatie qua kwaliteit, design en innovatie.
Door de toenemende mobiliteit van mensen en de steeds waardevollere spullen (laptops, tablet, telefoons

e.d.) is er een snel groeiende behoefte aan hoogwaardige en flexibele opslagmogelijkheden met aangepaste
registratie- en betaalmogelijkheden.
Solliciteren?
Stuur je sollicitatie met CV naar Iris Veenstra (officemanager) via iveenstra@sonesto.nl
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