Hoe groot zijn jouw ambities?
Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van hoogwaardige keukenbladen. Binnen de keukenbranche staat Kemie bekend om zijn goede kwaliteit en innova eve producten van keramiek, composiet en natuursteen. In
deze branche nemen wij al ruim 50 jaar een vooraanstaande plaats in met daarnaast een groeiende interna onale orderportefeuille om trots op te zijn.
Wij zijn een open en vooruitstrevende organisa e met goede toekomstperspec even. Met onze ruim 110 professionele
en enthousiaste medewerkers laten wij zien dat het mogelijk is om op een plezierige manier samen te werken en daarmee succesvol te zijn.

Medewerker Sales Binnendienst
Func ebeschrijving:
Je adviseert klanten, brengt gericht oﬀertes uit en zorgt door
middel van (telefonische) opvolging voor het binnenhalen
van orders. Tevens benader je proac ef bestaande klanten
en prospects. In samenwerking met de buitendienst medewerkers vervul je een spilfunc e tussen onze klanten en de
opera onele afdelingen binnen Kemie.
Func e eisen:
• Afgeronde commerciële MBO+ / HBO opleiding
• Goede communica eve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschri8.
• Klantgericht en probleemoplossend vermogen.

m/v (Full Time)

Waarom Kemie:
• Prima werksfeer in een jong en enthousiast team
• Goede begeleiding en mogelijkheid tot zelfontwikkeling
• Een veelzijdige, uitdagende en zelfstandige func e
Meer informa e:
Voor aanvullende informa e over deze func e kun je
contact opnemen met Bram Janus, Hoofd Sales Binnendienst. Telnr.: 088 26 26 445
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Wij nodigen je
van harte uit je mo va e met CV te sturen naar:

Willem Peters
Algemeen proﬁel:
• Enthousiaste, zelfstandige teamplayer
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Commercieel inzicht
• Ambi eus, gedreven
• Doelgericht

WWW.KEMIE.NL
GRAANDIJK 7
5704 RB HELMOND

Recruitment Consultant Sales & Marke ng
t 06-13192192

KEMIE
Covering the future

e w.peters@personato.nl

Acquisi e naar aanleiding
van deze adverten e wordt
niet op prijs gesteld.

