
We zoeken een nieuwe collega op de (B2B)  binnendienst in Ridderkerk voor de Nederlandse en

buitenlandse markt. Klantcontact, advies, offertes, administratie, ordermanagement... jij regelt het! 

We groeien flink en kunnen daar een ZELFSTANDIGE, COMMERCIËLE en ONDERNEMENDE collega bij

gebruiken. We verwachten van jou een commerciële instelling en affiniteit met techniek. 

Iets voor jou? Kijk op WWW.ROTREX.EU bij onze vacatures!

 

MEDEWERKER BINNENDIENST

-VACATURE



Op onze binnendienst is een mooie vacature vrijgekomen nu we de afdeling verder gaan
uitbreiden. Voor onze Nederlandse markt en onze buurlanden zoeken we jou!
 
Wat ga je doen?
Wij zijn specialist op het gebied van lieren en liertoebehoren, met oplossingen voor trekken,
hijsen en personentransport. Naast verhuur en verkoop verzorgen we ook technische inspecties,
preventief en correctief onderhoud en renoveren we bestaande equipment. Onze klanten zijn
bedrijven die werken in verschillende sectoren (bouw, offshore en infratechniek etc.).
 
Je hebt dagelijks contact met onze klanten, telefonisch en via mail en soms face-to-face bij ons
op kantoor. Samen met de commerciële buitendienst adviseer je onze klant in complexe
investeringsvraagstukken en hebt hierin contact met verschillende stakeholders. Je helpt ons
uitbreiden naar buurlanden door het uitvoeren van marktonderzoek en genereren van leads. De
klant verwacht van ons dat wij ‘het regelen’, dat verwachten wij dus ook van jou, op
professioneel niveau. Van advies naar offerte, orderverwerking, coördinatie van het transport,
facturatie en after-sales.
 
Hoe ziet ons team er uit?
Rotrex B.V. is als zusterbedrijf nauw betrokken bij LGH. Geografisch is de afstand te verwaarlozen
(we zijn overburen) maar ook procesmatig ondersteunen we elkaar. Alles bij elkaar krijg je er in
Nederland alleen al zo'n 40 collega's bij. In een informele, open, eerlijke en omgeving maken we
van beide bedrijven een succes.
 
Wat maakt jou een goede kandidaat? 
Je bent communicatief zeer sterk en beheerst het Nederlands en het Engels op goed niveau.
Mocht je Duits spreken en schrijven is dat mooi meegenomen, maar geen vereiste. Je beschikt
over HBO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met techniek. Je hebt aantoonbare ervaring in
de verhuur en verkoop van producten in een B2B-omgeving. Je bent sterk in de verkoop van
investeringsgoederen, inclusief de uitwerking van prijscalculaties. Tot slot heb je ook
overtuigingskracht en ben je beschikbaar voor 40 uur per week.
 
Wat bieden we jou?
Een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werkplek. Als klap op de
vuurpijl krijg je er hele leuke collega's bij die werken bij een informeel bedrijf dat hard en
internationaal groeit. Ook investeren we in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen
en opleidingen.
 
Interesse? 
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@rotrex.eu en richt deze aan Christiaan van der
Staaij.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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