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Commercieel Medewerker Binnendienst 
 

Ben jij ondernemend, proactief, besluitvaardig en ben je graag een “manus van alles”?  

In deze rol ben je ondersteunend aan vier verschillende afdelingen. Klantcontact staat centraal! 

Daarnaast is er zeker ruimte om mee te denken met de organisatie die groeiend en in beweging is. 

Kortom een zeer afwisselende functie! 

Omschrijving 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij verantwoordelijk voor een divers takenpakket, jij 

bent ondersteunend aan diverse afdelingen van de organisatie. Door middel van jouw 

ondernemende en klantgerichte houding ben jij succesvol en weet jij de klant te binden en te boeien. 

Klantcontact is een groot onderdeel van je werk. Naast het meedenken in commerciële kansen, ben 

je ook verantwoordelijk voor het eerste contact met de klant. Indien mogelijk beantwoord jij deze 

vragen zelf, of zet je ze door naar de juiste persoon. Is jouw collega op dat moment even niet 

bereikbaar, dan boek jij gelijk een afspraak in de agenda zodat de (potentiële) klant precies weet 

wanneer hij gebeld wordt. Je bent besluitvaardig en durft beslissingen te nemen en gaat direct in de 

actie-modus. Naast het contact met de klant, heb je ook veel contact met leveranciers, koeriers en 

externe partners. Jij bent de schakel en zorgt er voor dat alles op rolletjes loopt en de verschillende 

stakeholders tevreden zijn. Daarnaast ben je proactief. Zie je werk liggen dan pak je dat ook op. 

Een greep uit je werkzaamheden: 
 Telefonisch contact met prospects en klanten 

 Begeleiden van het orderproces en bijsturen waar nodig 

 Aftersales 

 Verantwoordelijk voor de logistieke planning 

 Zorgdragen voor voorraadbeheer en ordelijkheid van de demo ruimte 

 Helpen en meedenken bij het opzetten en verbeteren van werkprocessen in samenspraak 

van de ISO-standaarden 

 De trainers ondersteunen bij de communicatie over de trainingen en de cursisten nabellen 

 Opmaken en doorsturen van certificaten na voltooiing van een training 

 Ondersteunen van de Marketing & Communicatiemanager in de ontwikkeling van alle POS en 

reclamematerialen. Je ondersteunt bij copywriting en controleren van aangeleverde content 

en teksten. 

Wat wij van jou verwachten 
 MBO+ werk & denkniveau 

 5+ jaar ervaring in een soortgelijke rol binnen een commerciële organisatie 

 Natuurlijk overwicht en je bent echt een verbinder 

 Stressbestendig en servicegericht 

 Communicatief sterk 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Frans is een 

pré) 

 Besluitvaardig en oplossingsgericht 

 Proactief en ondernemend 

 Je bent bij voorkeur 36-40 uur beschikbaar 
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Wat mag je van ons verwachten 
 Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 

 Salaris conform opleiding en ervaring 
 13e maand én premievrij pensioen 

 Reiskostenvergoeding 

 Mogelijkheid om afwisselend thuis en op kantoor te werken 

 

Over het bedrijf 
BlooMEDical Benelux BV is distribiteur van diverse medische, esthetische en cosmetische 

hulpmiddelen. BlooMEDical maakt deel uit van een overkoepelende organisatie Arseus Medical 

Group. Het is een informele organisatie met een platte structuur. Er heerst een fijne werksfeer, er is 

ruimte om mee te denken en initiatief nemen wordt beloond.  De relatie met de klanten staat 

centraal. BlooMEDical is zeer service- en oplossingsgericht. Je komt te werken in een team van 

ongeveer 20 collega’s in Breda. 

Bedrijf in vijf woorden: ambitieus, betrokken, servicegericht, bevlogen, betrouwbaar 

Heb je interesse?  

Stuur je motivatie met CV en foto voor 20 juni 2022 naar Dhr. Fernon Wibier, managing director: 

fwibier@bloomedical.com  

Indien je nog vragen hebt, neem contact op met Fernon Wibier: T 076-5245353 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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