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Commerciële 
Binnendienst

Functie omschrijving 
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij degene die 
helpt met het verkopen van producten of diensten op de 
salesafdeling van PowerFlex. Hiervoor heb je (telefonisch) 
contact met klanten en doe jij voorbereidend werk voor de 
verkoper(s) in de buitendienst. Je geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de buitendienst om de wensen van de klant om te 
zetten in een concrete en op maat gemaakte oplossing. Daarbij 
vorm je een perfect team met de buitendienst en de rest van de 
organisatie om de klanten optimaal te bedienen. Je deelt jouw 
opgedane kennis en ervaring met collega’s en signaleert 
ontwikkelingen binnen de markt en klanten.  

Wat ga je doen als commercieel medewerker binnendienst?
Als commercieel medewerker binnendienst houd jij je bezig met 
(het stimuleren van) de verkoop van producten en diensten op 
het gebied van Fluid Handling Products. De ene keer doe je dit 
puur ter ondersteuning van de verkopers die op pad gaan, de 
andere keer verkoop jij zelf producten en diensten via de 
telefoon en/of via de mail. Het opbouwen van klantrelaties 
hierbij is een belangrijk onderdeel van het werk van de 
commercieel medewerker binnendienst. 

De volgende werkzaamheden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de commercieel medewerker 
binnendienst: Adviseren van klanten, Opstellen van offertes, 
Afhandelen van bestellingen, Afspraken maken met klanten,

Om onze ambities waar te maken zijn we opzoek naar een commercieel medewerker 
Binnendienst. 
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Beantwoorden en afhandelen van vragen en eventuele 

klachten, Voeren van verkoopgesprekken (telefonisch en 

eventueel aan de balie), Het vastleggen van alle verkoopacties 

in het CRM-systeem, Ondersteunen van je collega’s in de 

buitendienst (vertegenwoordigers), Ontwikkelen en up-to-date 

houden van productkennis, Meewerken aan marketing- en 

verkoopacties, Bewaken van het orderproces, Monitoren van de 

klanttevredenheid, Meedenken over het verbeteren van de 

omzet en de klanttevredenheid.

Welke competenties heb je nodig?
Als je commercieel medewerker binnendienst bij PowerFlex 

wilt worden, is het handig als je in ieder geval deze 

eigenschappen in huis hebt:

Je bent klant- en servicegericht, Commercieel denken zit in 

jouw DNA, je ziet de kansen en pakt deze ook, Je bent 
georganiseerd en je kunt goed het overzicht bewaren,

Je hebt affiniteit met techniek (kennis van Fluid Handling /

hydrauliek is een pré maar geen must), Je hebt al enige 

klantervaring in een technische omgeving,

Je hebt een vlotte babbel en overtuigingskracht, Je hebt de 
ambitie om door te groeien en gaat daar ook voor. 

Zie jij jezelf in bovenstaande functie acteren dan komen wij 

graag in contact met jou.




