
LIFTING EXPERT GEZOCHT

In Ridderkerk is bij ons binnendienst team hebben we een mooie vacature waar we jou voor zoeken. Samen met je
collega's ben je verantwoordelijk voor de gestroomlijnde afhandeling van alle aanvragen die wij vanuit de markt voor
ons equipment ontvangen.

Laten we ons even voorstellen:
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.).

Wat ga je doen?
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 eruit?
Rotrex B.V. is als zusterbedrijf nauw betrokken bij LGH. We delen dezelfde kantoortuin en daarmee ben je meteen
onderdeel van het Europese binnendienst team dat gevestigd is in Ridderkerk. De collega's van de binnendienst
werken nauw samen, delen kennis en de koffie. In een informele, open, eerlijke en omgeving maken we van beide
bedrijven een succes.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en spreekt Engels op goed niveau. Je kunt goed
organiseren, bent proactief, werkt nauwkeurig en stelt prioriteiten. Je bent ondersteunend aan onze collega's en
daarom verwachten we van je dat je graag samenwerkt en communicatief vaardig bent.  Het heeft onze voorkeur
wanneer je (enige) ervaring en affiniteit hebt met technische oplossingen.  Als dat op jou van toepassing is, dan pas je
naadloos in ons team. 

Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in Ridderkerk en prettige
collega’s. Bij een internationaal financieel gezond bedrijf. Ook investeren we in jouw toekomst met behulp van
coaching, trainingen en opleidingen. 

Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Instagram en LinkedIn te bezoeken. We delen
daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.

Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV z.s.m. naar jobs@lgh.eu en richt deze aan Hannah Waddington.
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