
Commercieel medewerker binnendienst 
 
Wil jij je commerciële en klantvriendelijke skills inzetten? Kom jij het beste tot je recht binnen een 
familiebedrijf? Door de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een commercieel medewerker 
binnendienst met technisch inzicht. Hou jij van een veelzijdige functie en ben je woonachtig in 
omgeving Helmond? Lees dan verder.  
 
Als commercieel medewerker binnendienst bij jij het eerste aanspreekpunt van klanten (B2B), 
eerstelijnsvragen over de webshop en onze showroom. Het is aan jou de taak om de wensen en 
behoefte van de klant te achterhalen en een passende oplossing bieden. De volgende 
werkzaamheden horen bij de functie: 

- Je adviseert de klanten over onze producten en mogelijkheden. 
- Je stelt offertes op en zorgt voor de opvolging en nazorg van de bestelde orders.  
- Je bent verantwoordelijk voor een goed werkvoorbereiding, zaaglijsten en calculatie.  
- Je lost eventuele problemen op en biedt de juiste service aan de klant. 
- Je beantwoord de telefoon en handelt e-mails op juiste wijze af. 
- Je ontvangt klanten in de showroom. 

 
Wie ben je? 

- Je hebt mbo werk- en denkniveau. 
- Microsoft Office, Outlook en Excel zijn bekend om mee te werken. 
- Je bent 32-40 uur beschikbaar en vindt het niet erg om af en toe een halve dag op zaterdag 

te werken. 
- Bij voorkeur enige ervaring als commercieel medewerker binnendienst of een vergelijkbare 

functie. 
- Je hebt een commerciële instelling en bezit klantcontact vaardigheden. 
- Je vindt het leuk om in teamverband te werken. 

 
Wat bieden wij jou? 

- Een gezellig, informeel en hecht team van 5 collega’s. 
- Een passend salaris, afhankelijk van jouw werkervaring. 
- Woensdag frietdag. Op kosten van de baas wordt er voor iedereen friet en snacks gehaald. 
- Leuke uitjes, uiteten en een werkborrel. 
- Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. 

 
Wie zijn wij? 
RnW Verandas is een verandaspecialist en beschikt over eigen ontworpen producten. Wij hebben al 
jarenlange ervaring in de markt en kunnen a-kwaliteit producten, snelle levering en beste prijs 
garantie bieden.  
 
Onze kracht is dat wij op maat gemaakte producten leveren met een korte levertijd. Ons uitgebreide 
assortiment bestaat onder andere uit aluminium veranda’s, houten overkappingen en schuifwanden. 
Daarnaast leveren wij ook materialen voor lichtstraten etc.  
 
Ben jij geïnteresseerd in deze vacature? Wil jij nog wat meer informatie hebben? Neem dan gerust 
op met Kelly Nassoh- van Rijt op 0492 574 533  
 


