Vacature verkoopmedewerker
binnendienst (Sales & support)
Ga jij… geen uitdaging uit de weg, kun jij… kwaliteit leveren, ben jij… een teamplayer,
zoek jij… plezier in je werk?! Wellicht zijn wij dan op zoek naar jou!

KSC Import B.V.
-

Importeur van diverse merken lichtmetalen velgen, onderstelcomponenten, uitlaatsystemen en andere autoaccessoires in het midden en hogere segment van de markt.

-

Levert uitsluitend B2B aan branche gerelateerde bedrijven waaronder velgen en bandenbedrijven en (auto-)
merkdealers.

-

Onderscheidt zich van andere aanbieders door haar technische knowhow en meedenkend vermogen naar haar
klanten.

-

Is in staat oplossingen te bieden daar waar andere aanbieders het laten afweten.

-

Voornaamste productgroepen binnen het assortiment zijn lichtmetalen velgen, verlagingsveren en schokbrekers,
sportuitlaten, spoorverbreders en wielbouten.

Hoe ziet jouw dag eruit in de functie als verkoopmedewerker
-

Je start je dag met een kop koffie, neemt plaats achter je bureau en start alles op zodat je om 9.00u kunt beginnen.
Gedurende de dag behandel je de vraagstukken en binnenkomende orders van onze klanten, zowel telefonisch als
per e-mail. Daarbij heb jij er geen moeite mee om leads na te bellen.

-

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de verkoop van het gehele assortiment in Nederland en België.

-

Je onderhoudt een intensieve relatie met onze klanten.

-

Je hebt ruimte om te overleggen met je collega’s en je eigen inbreng horen wij graag!

Aan het einde van de dag sluit je om 17.30 af en heb je de nodige e-mails en telefoontjes afgehandeld. Tijdens

drukkere periodes / seizoenen vind je het niet erg om de schouders eronder te zetten en indien nodig langer door te
werken.

Jij bezit
-

Een aardige portie kennis op het gebied van automerken, modellen en autotechniek.

-

Vanzelfsprekend goede commerciële en communicatieve vaardigheden, je bent klantgericht en je hebt een sterke
overtuigingskracht.

-

Kennis van MS Office en ERP-systemen.

Dat je overzicht kunt behouden tijdens hectische periodes.

Beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift, matig tot goed.

Wij bieden
-

Een leuke werkplek in ons schitterende pand met gezellige collega’s.

-

Een ergonomische en informele werkomgeving.

-

Een markconform salaris.

-

Reiskostenvergoeding (vanaf 10km enkele reis).

-

Een pensioenregeling.

-

Een stevig commitment, want ben jij de nieuwe college die we zoeken dan zit je bij ons voor jaren goed!

Voel jij je aangesproken door deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw CV en duidelijke motivatie
waarom we jou moeten uitnodigen voor een gesprek. Deze a.u.b. sturen aan s.jentjens@kscimport.nl.

