Commercieel Medewerker Binnendienst (24 uur)
Gelecon Voorburg is al bijna 40 jaar marktleider voor alles op het gebied van professionele
schoonmaak. Wij leveren hoogwaardige reinigingsproducten, -materialen en -machines aan diverse
branches, zoals schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen en horeca. Daarnaast hebben wij onze eigen
logistieke diensten, leveren wij technische services en hebben wij een opleidingscentrum voor het
geven van diverse trainingen. Kortom, we doen heel veel. Binnen het verkoopteam kunnen we nog
een grote sprong vooruit maken en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig.
In deze veelzijdige functie ben jij een belangrijk onderdeel binnen het salesproces. Je bent de
energieke vraagbaak van klanten en je informeert en adviseert hen naar tevredenheid. Met jouw
enthousiasme weet je hen ook te overtuigen tot een aankoop of klantbezoek. Het is tevens van
belang dat je op een snelle en klantgerichte wijze kunt schakelen om bijv. aanvragen of issues op te
lossen. Door jouw goede voorbereiding loopt alles op rolletjes en zorg je voor tevreden klanten én
collega’s.
Jouw werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Het actief onderhouden van contact met bestaande klanten
Telefonische acquisitie bij potentiële klanten
Jij zorgt voor een snelle en accurate verwerking van (aan)vragen
Het bewaken van de voortgang bij het gehele pre- en aftersales proces
Ondersteuning van onze accountmanagers

Wat wij van jou vragen:
•
•
•
•
•

Jij beschikt over een afgeronde commerciële MBO/HBO opleiding
Jij bent communicatief vaardig en werkt klant- en servicegericht
Jij werkt nauwkeurig, bent proactief en signaleert commerciële kansen
Jij beschikt over uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Jij voegt waarde toe aan het bedrijf, bent positief ingesteld en hebt de absolute drive om
ervoor te gaan

Waarom je bij ons wilt werken:
•
•
•
•
•

Een uitdagende job bij een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf
Een goed salaris met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden
Een gezellig en hecht team met informele werksfeer
Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je vindt het leuk om mee te denken over hoe de
huidige processen naar een hoger niveau getild kunnen worden.
2x in de week gezamenlijke lunch (incl. gekookte eitjes en als je geluk hebt gaat de
frituurpan ook aan)

Interesse?
Ben jij commercieel gedreven en beschik jij over goede communicatieve en administratieve
vaardigheden? Misschien word jij wel onze nieuwe collega! Stuur jouw motivatiebrief en CV naar
personeel@gelecon.nl en wie weet tot snel!

