Vacature: medewerker Sales Support (32 uur p/w)

Hou jij van afwisseling en uitdaging en wil je graag werken in een internationale omgeving? Dan ben
je bij Holmak HeatX op het juiste adres. Als medewerker Sales Support ben jij de onmisbare schakel
tussen onze (potentiële)klanten en je collega’s verspreid over verschillende productielocaties. Je
maakt calculaties en offertes, je bent het aanspreekpunt verzorgt dagelijks contact en zorgt ervoor
dat de logistieke stromingen goed verlopen. Je coördineert weekstarts en je bent verantwoordelijk
voor verschillende verbeterprojecten, zowel op de afdeling als in samenwerking met andere
afdelingen, om uiteindelijk onze klanten nog beter te kunnen bedienen.
Wie zijn wij?
Holmak is een Nederlands producent van een zowel kunststof als aluminium warmtewisselaars. Onze
innovatieve product worden toegepast in ventilatiesystemen in zowel woonhuizen als utiliteit. Onze
warmtewisselaar zorgt ervoor dat er zo min mogelijk energie verloren gaat en is dus een duurzame
oplossing ten behoeve van een gezond binnenklimaat. Als Holmak staan wij voor kwaliteit,
klantgerichtheid en zijn wij constant op zoek naar de nieuwst ontwikkelingen.
Wie ben jij?
● Je bent energiek, sociaal en doelgericht
● Je bent commercieel ingesteld
● Je hebt affiniteit met techniek
● Je neemt graag het initiatief en je denkt oplossingsgericht
Wat vragen wij?
● Je hebt minimaal mbo+ werk- en denkniveau
● Je bent flexibel en je kunt snel schakelen
● Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
● Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Wat bieden wij jou?
● Je krijgt een uitdagende baan binnen een leuk en enthousiast team
● Je komt terecht in een internationale, dynamische en gezonde werkomgeving
● Je krijgt een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en direct een
vast dienstverband
Wil jij meer informatie?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur dan een e-mail met je naam, e-mailadres,
telefoonnummer en korte motivatie naar: gbruinsma@holmak.nl. Meer informatie hebben we
voorlopig niet van jou nodig.
Eerst meer weten? Bel dan gerust met Mark Lammers, Directeur Holmak HeatX B.V.
Telefoonnummer 0522 469 961 of stuur een e-mail naar marklammers@holmak.eu . Reageren kan
tot 29 november 2019.

