Commercieel medewerker
Office & Zorg

FHMeubelen
specialist in projectinrichting

(24 uur in de week)

Wie zijn wij?
FH Meubelen is een compact, ambitieus en onderscheidend bedrijf dat gespecialiseerd is in projectinrichting.
Wij ontwerpen en leveren op maat gemaakte inrichtingen voor met name zorginstellingen maar ook voor hotels
en openbare gebouwen. FH Meubelen staat voor: goede kwaliteit, maatwerk, huiselijkheid en betrouwbaarheid.

functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een enthousiast commercieel medewerker die met veel enthousiasme wil
meewerken aan uitdagende (zorg)projecten. Je bent verantwoordelijk voor offertes, bestellingen,
planning en klantencontact. Je hebt inzicht in de bedrijfsprocessen en je denkt mee over de toekomst van het
bedrijf

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klanten en leveranciers te woord staan
Uitwerken van aanvragen
Adviseren op het gebied van totaalinrichting
Handen uit de mouwen op locaties
Afhandelen en verwerken van orders
Goede communicatieve vaardigheden en een flexibele werkhouding
Zelfstandig kunnen werken
verantwoordelijkheidsgevoel
Ondersteuning bieden bij marketingactiviteiten
Marktontwikkelingen volgen
Meedenken in strategieën
Iemand uit de buurt

Dit ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een gedreven en enthousiaste commerciële held met minimaal MBO werk- en denkniveau
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Weten wat het is om snel te schakelen, zonder andere prioriteiten uit het oog te verliezen
Accuraat en nauwkeurig werken
Zich uitstekend kunnen uitdrukken in woord en geschrift
Vaardig zijn in het voeren van een verkoopgesprek
In oplossingen denken
Leergierig zijn en graag alles willen leren wat met projectinrichting te maken heeft
Afspraken nakomen
Kennis hebben van het Office 365 pakket, indesign

FH Meubelen biedt::
•
•
•
•

Een uitdagende en wisselende baan voor min. 24 uur per week.
De mogelijkheid om mee te denken met een jong, sterk groeiend bedrijf.
Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je werkervaring, kennis en opleiding.
Uitdagend en afwisselende functie in een enthousiast, creatief en klantgericht bedrijf met
diverse opdrachtgevers.

Is je intresse gewekt:
Is je interesse gewekt? Stuur je motivatie en curriculum vitae naar info@fhmeubelen.nl voor meer informatie
bel met Nick op 077 302 1034 of kijk op fhmeubelen.nl

