
Commercieel Medewerker(ster) Binnendienst 

Voor ons verkoop binnendienstteam zoeken wij een nieuwe collega. In deze rol ben je hét 
visitekaartje van SiebenEndstra. Onze klanten hebben jou immers dagelijks aan de lijn.  
In jouw rol ben je nauw betrokken bij de voorbereidingen en afhandelingen van alle orders. Je 
communiceert met de logistiek, leveranciers en buitendienst om het verkoop proces zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen.  Je informeert onze klanten over de producten, levertijden, prijzen en 
voorziet ze van op maat gemaakte adviezen.  
 
Je dagelijkse taken bestaan, naast het contact met onze klanten, onder meer uit het maken van 
offertes, het afhandelen van orders, het verwerken van retouren en klachten. Daarnaast zal de 
buitendienst een beroep op je doen voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in ons ERP 
systeem, het toepassen/aanpassen van de juiste kortingen, telefonische (koude) acquisitie en de 
opvolging van afspraken die tijdens bezoeken zijn gemaakt.  
Kortom als commercieel medewerker binnendienst ben je een belangrijke spil binnen de organisatie.  

 
Wat vragen wij van jou? 

 Een afgeronde MBO opleiding, commerciële richting is een pré 
 2 à 3 jaar relevante werkervaring in een commercieel dienstverlenende functie 
 Commercieel inzicht; klantvriendelijk, service- en resultaatgericht 
 Flexibiliteit, praktisch en stressbestendig 
 Georganiseerd en sterk in het stellen van prioriteiten 
 Administratieve vaardigheden  
 Uitstekende communicatieve vaardigenheden en beheersing van de Nederlandse taal, zowel 

mondeling als schriftelijk.  

Wat bieden wij? 

 Een afwisselende fulltime baan (40 werkuren per week) 
 Een marktconform salaris 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 Een 20-tal enthousiaste collega’s  
 Inspraak op de playlist 

SiebenEndstra is een specialistische groothandel en importeur in (hand)gereedschappen, 
schildersbenodigdheden en accessoire voor de professionele gebruiker. We zijn totaalleverancier 
voor wederverkopers, zoals verf groothandels, schilder vakwinkels, gereedschapswinkels en 
ijzerwaren handel. We produceren en distribueren onze eigen A-merken; Lion 
(schildersbenodigdheden) en 7industries (handgereedschappen).  

Interesse? Stuur ons dan jou motivatiebrief en CV naar jan.vries@siebentools.nl! Voor eventuele 
vragen kun je bellen met Jan de Vries 020-4800740 
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