Vacature medewerker verkoop binnendienst
Over ons
Rubaflex is een dynamisch familiebedrijf, dat zich sinds 1990 bezighoudt met o.a. de verkoop
van rubber afdichtingen, kunststoffen, slangen, slangassemblages en slangkoppelingen. Onze
producten vinden wereldwijd hun weg naar o.a. de scheepvaart, scheepsbouw, offshore,
technische groothandel, verschillende takken van industrie en tussenhandel. Kernwaarden van
ons bedrijf zijn kwaliteit, servicegerichtheid en snelheid van leveren. Wij bezitten naast een groot
magazijn met voorraad ook een moderne productiehal, waar we o.a. kunnen stansen, CNCsnijden, draaien, zagen, boren en vulkaniseren.
Wat wij bieden
Een fulltime (40 uur) dynamische commerciele verkoop binnendienst functie met een breed
takenpakket, waarin je een grote verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast bieden we een prima
arbeidsvoorwaardenpakket. Je gaat werken bij een succesvol bedrijf met een leidende positie in
de markt, met aansprekende producten en merken; financieel gezond en een helder en ambitieus
groeiscenario.
Over je rol als verkoper binnendienst
• Je zorgt voor een accurate en efficiënte verwerking van inkoopaanvragen van klanten en 		
archivering van relevante informatie, communicatie en documenten
• Je zorgt voor het plaatsen en monitoren van benodigde inkoopaanvragen en productieorders
• Je zorgt voor een adequate toewijzing van levertijd en transportkosten
• Je beantwoordt inhoudelijke vragen van klanten met betrekking tot de productspecificaties
• Je hebt er plezier in om regelmatig telefonisch contact te hebben met klanten
• Je werkt in een team van verkopers, aangestuurd door onze sales manager industry
Wat wij vragen
• Een MBO werk- en denkniveau in commercieel of commercieel-technische richting, eventueel
aangevuld met werkervaring in een verkoop binnendienst functie
• Je hebt een servicegerichte en klantvriendelijke instelling en je beschikt over goede 		
communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
• Planmatig werken, nauwkeurigheid en het nakomen van afspraken zijn voor jou vanzelfsprekend
• Je hebt een zelfstandige en pro-actieve werkhouding
• Technisch inzicht is een pre
• Je woont bij voorkeur in de regio Rotterdam
Bedrijfscultuur
Bij Rubaflex heerst een prettige en ongedwongen werksfeer. Hoog in het vaandel staat een goede
servicegerichtheid naar onze klanten. Dit uit zich in een goede interne samenwerking tussen
verkoop, productie en expeditie om zo onze klanten optimaal te kunnen bedienen.
Solliciteren
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacature@rubaflex.nl. Heb je vragen? Neem
telefonisch contact op via 010 409 2000 en vraag naar Duncan Sla.
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