een power company met spanning
Wetac BV is opgericht in 1985 als batterij en accu specialist en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste onafhankelijke
spelers op het gebied van accu’s en batterijen in Europa. Met de hoofdvestiging in Ede en vestigingen in Duitsland, Engeland en de
Tsjechische Republiek bedienen zij momenteel 25 landen in de Europese gemeenschap en exporteren ze ook ver daarbuiten. Wetac is
onderverdeeld in een tweetal specialismen: Motive Solutions en Energy Solutions.
Hiermee voorzien ze alle mogelijke branches van opgeslagen energie.

Wetac Motive Solutions is op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst
Fulltime
Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Motive Solutions ben je een van de eerste aanspreekpunten
voor onze klanten. Gezien onze internationale doelgroep, zoeken we specifiek een kandidaat die zijn talen
goed beheerst. Je helpt bij diverse commerciële, technische en logistieke vraagstukken. Ook rekenen we op
je als het gaat om de ondersteuning van onze Account Managers bij het uitwerken en administratief
verwerken van offertes en opdrachten. Jouw commerciële kant en taalbeheersing komen goed van pas bij
de uitvoering van telefonische acquisitie binnen onze klantengroepen. Ook onderhoud je contact met
bestaande klanten om deze relatie nog verder uit te diepen.
Wat vragen wij van jou
Voor de juiste invulling van deze functies denken wij aan een afgeronde MBO opleiding met verkoop-en
technische affiniteiten aangevuld met enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt een neus voor
commerciële kansen, bent gedreven en in staat om zelfstandig taken uit te voeren. Een goede mondelinge
en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zijn vereist. Met een goede kennis van de
Duitse en/of Franse taal heb je een streepje voor. Je bent collegiaal, flexibel, klantgericht en communicatief
sterk. Aangezien de werkzaamheden binnen kleine operationele teams worden verricht is duidelijke
onderlinge communicatie van essentieel belang. Hulpvaardig, maar zeker ook kritisch ingesteld, ben jij het
aanspreekpunt van de buitendienst en het visitekaartje van de organisatie. De kandidaat die wij zoeken is
woonachtig in Ede ofwel in de directe omgeving daarvan.
Wat bieden wij jou
Kom jij Wetac Motive Solutions versterken, dan stap je binnen bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op de internationale markt. We bieden een uitdagende functie waarbij geen dag hetzelfde is. Je krijgt
ruimte om de functie zelfstandig vorm te geven en er is plaats voor groei en ontplooiing. Als Commercieel
Medewerker Binnendienst kun je rekenen op een marktconform salaris, daarnaast werk je in een klein en
informeel team met een prettige werksfeer. Een psychologische analyse zoals via Profile Dynamics is
mogelijk onderdeel van deze vacature.

Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek zijn naar jou?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
Wetac Battery Company, t.a.v. van mevrouw I.C. Leenen - irma@wetac.nl
Met deze vacature willen we een nieuwe collega werven,
dit is geen oproep voor aqcuisitie.

