Wie zijn wij ?
Euro Support is een ambitieus familiebedrijf met het hoofdkantoor in Amersfoort, en met
productie bedrijven in Nederland en Tsjechië en verkoopkantoren in de Verenigde Staten en
Azië.
Wat doen wij?
We zijn specialist in het ontwerp, en de productie en distributie van katalysatoren,
katalyserende materialen en "adsorbents".
Wij leggen ons toe op het ontwikkelen, produceren en verkopen van geavanceerde
materialen, zoals hoogwaardige poeders. Dit doen we voor de chemische industrie en voor
de automotive industrie. De poeders worden toegepast in processen en producten die
gebruikmaken van katalysatoren (auto’s, industrie, petrochemie), in elektrische apparaten
(pc’s, mobiele telefoons) en in energieopslag voor duurzame energie (zoals batterijen).
Een overzichtelijke organisatie met korte rapportagelijnen en een informele werksfeer zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Voor ons hoofdkantoor zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor onze afdeling Verkoop
Ben jij de persoon die commerciële, technische en logistieke ondersteuning kan geven aan
onze Business Managers?
Ben jij sterk in het ontwikkelen van een klantrelatie, accuraat en met ruime ervaring in een
soortgelijke functie? Misschien is dit dan een leuke functie voor jou:

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER(STER) BINNENDIENST
Dit is het profiel waar jij aan voldoet
-

hands-on mentaliteit
kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Is communicatief en sociaal vaardig
heeft geen 9-5 mentaliteit
kan planmatig en gestructureerd werken
heeft een technische achtergrond of in ieder geval affiniteit met techniek
B2B ervaring

Wat ga je doen?
Het beheren en onderhouden van internationale klantcontacten.
Je bent het aanspreekpunt van de klanten betreffende offerte trajecten en orders en werkt
nauw samen met de Business Managers (buitendienst).
De klant staat centraal

Wat zijn je taken?
-

-

Het verwerken van commerciële offerte aanvragen en het voorbereidend werk doen
voor technische offerte aanvragen (o.a. gebruikmakend van klantsimulaties die je
maakt met behulp van speciale software)
Actieve opvolging van uitgebrachte offertes
Meedenken in logistieke oplossingen voor de klant
Verzorging van after sales
Bijhouden van klantgegevens
Op peil houden van voorraden (baseren op Sales forecasts en orderportfolio)
Inkopen en inplannen van transporten (truck, boot en luchtvracht) voor verkoop en
inkoop van materialen
Andere voorkomende taken

Welke ervaring vragen wij van jou?
-

HBO techniek/MBO techniek met HBO denkniveau door werkervaring
Commerciële ervaring is een pré
Taalvaardigheid: in ieder geval engels en nederlands, duits is een pré
Bekend met projectmatig werken
Een commerciële en klantgerichte instelling
Beschikt over organisatorisch inzicht
Is bekend met standaard (export) documenten en speciale betalingscondities bij de
verwerking van orders

Wat bieden wij ?
-

Een direct dienstverband, aanvankelijk voor bepaalde tijd met zicht op een vast
dienstverband
Fulltime dienstverband van 40 uur per week
Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring
Een dynamisch en hardgroeiend bedrijf

Heb jij interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Mieke de Graaf via email:
mieke.degraaf@eurosupport.com.

