Van Mierlo is een technische groothandel met een breed assortiment gereedschappen en machines
van gerenommeerde A-leveranciers. Onze merken staan garant voor de allerbeste kwaliteit en service.
Al meer dan 55 jaar is Van Mierlo BV een gerenommeerde partner voor de MRO bedrijven.
Wij geloven in een persoonlijke benadering en een duurzame relatie, bieden op maat gemaakte oplossingen en
denken mee met de klant. Om de groei van Van Mierlo verder vorm te geven, zijn wij op zoek naar een:

Technisch commercieel medewerker binnendienst
Ben jij een enthousiaste medewerker met commerciële ervaring in combinatie met een goede technologische
basiskennis?
De functie: Je bent de spin in het web en je bent de schakel tussen klanten en leveranciers. Je kunt adequaat, snel
en flexibel inspelen op de klantvraag en oplossingsgericht denken.
Kennis en vaardigheden: Je bent een ‘stevige’ binnendienst medewerker; zelfstandig en een volwaardige
gesprekspartner voor onze (potentiële) klanten. Je neemt initiatief en dankzij jouw commerciële instelling zoek je
nieuwe uitdagingen in het adviseren van onze klanten.
Je hebt verder:
•
•
•

een MBO+ opleiding, voorkeur WTB
voldoende werkervaring in een technisch commerciële binnendienstfunctie
goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal; Duits is een pré

Je profiel
•
•
•
•
•
•

mbo+ werk-en denkniveau, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde
Affiniteit en kennis m.b.t. onze productgroepen
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid en een echte teamplayer
Je hebt een commerciële instelling
Aantoonbare werkervaring in de branche is een pre
Je bent woonachtig in de regio

Wij bieden je
•
•
•
•

Werken in een teamverband met prettige werksfeer
Commerciële functie met veelvuldig klantencontact
Een bij de functie een passend salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Stuur dan een korte motivatie en je CV t.a.v. Mireille van Mierlo naar: aanmelden@vanmierlobv.nl
Van Mierlo Technische Handelsonderneming BV, Vossenbeemd 106 te Helmond

*Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

