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Om ons sales team in de Benelux te versterken zijn wij op zoek naar een 

Medewerker verkoop binnendienst (m/v)
De focus ligt op orderverwerking en klantenservice.
U bent verantwoordelijk voor het adviseren van onze klanten en verwerking van 
offerteaanvragen en orders. U werkt nauw samen met onze buitendienst en onze 
technische afdelingen. Uw opleiding stelt u in staat om de wensen van de klant snel 
en doelgericht om te zetten en te implementeren.

Uw werkzaamheden:
_ Order Processing: Het creëren van en het toezicht houden op orders en offertes 
_ Informatie verstrekken aan klanten over prijs en levertijd
_ Het onderhouden van de correspondentie met de klant
_ Bedienen van de klanten in samenwerking met de buitendienstmedewerker
_ Telefonische verkoop
_ Verwerken van klachten van klanten 

_ Verzamelen en verwerken contactgegevens, activiteiten en oportunities in CRM

Uw profiel:
_ Voltooide technisch/commerciële opleiding op MBO/HBO niveau
_ Professionele ervaring in de verkoop van technische producten
_ Kennis van SAP en CRM-systeem (Microsoft Dynamics)
_ Kennis van Microsoft Office en Excel
_ Plezier in omgang met klanten
_ Geen negen tot vijf mentaliteit 
_ Goede communicatieve vaardigheden, teamgericht denken

_ Goede kennis van Engels en Duits in woord en geschrift, Frans is een pré 

Uw profiel:
_ Een informele uitdagende werkomgeving met korte lijnen en een goede sfeer
_ Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
_ Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband bij een groeiend en zeer innovatief 

   bedrijf

De functie betreft een full-time functie met standplaats Geffen (gemeente Oss). 
Als u een verantwoordelijke functie zoekt bij een financieel sterke en sterk groeiende 
internationaal opererende middelgrote organisatie in de industriële automatisering, 
dan bent u bij TR-Electronic aan het juiste adres.

TR-Electronic
Met meer dan 400 medewerkers 

wereldwijd behoort TR Electronic 

GmbH tot de top bedrijven in de 

automatiseringstechniek. Het recept 

voor succes: innovatie en flexibiliteit in 

alle gebieden.

Met onze drie divisies Rotary Encoders, 

Lineaire Encoders en Aandrijvingen 

leveren wij producten voor de 

automatisering van machines en 

installaties. Op basis van nauw op 

elkaar afgestemde productreeksen, 

aangevuld met klant specifiek 

ontwikkelde producten, bieden wij een 

scala aan individuele oplossingen.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Uw sollicitatie met CV en vermelding 

van het salaris en vroegst mogelijke 

startdatum mag u per e-mail sturen 

aan rene.verbruggen@tr-electronic.nl

Wij zullen uw sollicitatie uiteraard 

vertrouwelijk en discreet behandelen.

Jobs & Carrière – Wij zoeken versterking!


