
        

                            

  

 
 
Hé jij daar! Ben jij de enthousiaste commerciële dienstverlener die wij zoeken?  
 

Dan hebben wij jou leuke verantwoordelijkheden te bieden: 

 Persoonlijke contacten leggen, uitbouwen en onderhouden met onze klanten 

 Zoekt de klant iets wat wij niet standaard hebben? Dan ga jij op zoek! 

 Beheren van een eigen klantenportefeuille  

 Opstellen, bewaken en afhandelen van orders en offertes  

 

Word je al enthousiast? Dat komt goed uit want wij zoeken een: 

Commercieel medewerker binnendienst  
 

Jij bent: 

 Iemand die het leuk vindt om persoonlijke contacten te leggen en te onderhouden 

 Van nature dienstverlenend met gevoel voor commercie 

 Oplossingsgericht waarbij je altijd gaat voor maximale klanttevredenheid  

 Uitmuntend in Nederlandse schriftelijke en mondelinge communicatie 

 Iemand met ervaring in een commerciële, technisch en/of administratieve functie 

 Woonachtig in West, Midden of Oost Noord-Brabant 

 

Wat wij jou als commerciële topper te bieden hebben: 

 Moderne en gezonde organisatie met bijpassende arbeidsvoorwaarden 

 Zelfstandige functie met veelvuldig klantencontact 

 Dynamische, informele no-nonsense werkomgeving  

 (Interne) opleidingen om informatie te vergaren over onze producten en diensten 

 100 gezellige en voldoende technisch onderlegde collega’s  

 Fulltime dienstverband á 38 uur per week met flexibele begin- en eindwerktijden 

 

Waar wij als De Bruin Techniek Groep voor staan: 

 Regionaal industriële eindgebruikers voorzien van producten en diensten 

 Persoonlijke, individuele en professionele dienstverlening 

 Focus meer op het leveren van waarde, dan op het leveren van waren alleen 

 Maximale waarde kunnen bieden in alle aspecten van de dienstverlening 

 Optimale dienstverlening met minimale integrale kosten voor maximale klanttevredenheid 

 “De Bruin heeft het, zo niet dan toch” 

 

Krijg je al zin om aan de slag te gaan bij ons? Solliciteer dan snel!  

 Dit kan bij onze Personeelsfunctionaris Yvonne van Veen via personeelszaken@dbtgroep.com  

 Verdere informatie over ons mooie bedrijf kun je vinden op onze website www.dbtgroep.com 

 Voor meer informatie mag je bellen met Maarten Kasser onze directeur regiovestigingen via 06–51590233 
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