2E Interconnection heeft zich de afgelopen zeventien jaar ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende kabelleveranciers van
Nederland. We leveren alle soorten en maten kabels: zowel standaardkabels als op maat gemaakte kabels. Dankzij onze productkennis,
persoonlijke service en klantgerichtheid blijven we groeien. En daar kunnen wij jouw inzet en talent goed bij gebruiken.

Inside sales representative (24 – 40 uur)
Zoek je een baan met veel afwisseling?
Ben je gek op contact met klanten?
En wil je graag bijdragen aan de groei van ons bedrijf?
Dan is deze vacature echt iets voor jou!
Wat ga je doen?
Als inside sales representative ben je verantwoordelijk voor het contact met onze klanten in binnen- en buitenland. Voor hen ben je een prettig
en professioneel aanspreekpunt tijdens het hele traject: van offerteaanvraag tot en met order. Daarbij zorg je vanzelfsprekend voor een
accurate administratieve registratie van je werkzaamheden.
Die werkzaamheden zijn elke dag anders, maar je gaat je onder andere bezighouden met:
Het maken van calculaties en het verwerken van orders
Het opstellen en uitbrengen van offertes
Het beantwoorden van vragen over leveringen en voorraden
Het beheren van vaste klantenpakketten (in samenwerking en overleg met een accountmanager)
Onze Customer Service.
Dit verwachten we van je:
Een passie voor sales
Een gedreven en proactieve houding
Veel zelfstandigheid en creativiteit
Een sterk ontwikkeld analytisch vermogen
Een hands on-mentaliteit
Een flinke portie doorzettingsvermogen
Sterke communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels en/of Duits
Een goed gevoel voor humor
Veel overtuigingskracht en enthousiasmerend vermogen
Een (relevante) afgeronde hbo-opleiding.
Waarom 2E Interconnection?
Werken bij 2E Interconnection is werken in een no-nonsense cultuur. Maar pas op… op het gebied van kwaliteit en passie doen we geen
enkele concessie! 2E Interconnection biedt je een prettige werksfeer waarin je volop ondersteuning en kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen.
Als inside sales representative maak je deel uit van een team van zes medewerkers.
Pak je kans!
Durf jij het aan? Overtuig ons dan met je brief en cv. Deze kun je sturen naar Karen Maessen: karen@2e-interconnection.com.
Heb je vragen over de vacature? Dan kun je haar natuurlijk even bellen: 0412 – 65 80 30.
We kijken uit naar je reactie!

