VACATURE

Word jij onze Calculator /
Commercieel medewerker
binnendienst?

Ben jij een commercieel talent met technisch inzicht? Heb jij de ambitie om deze kwaliteiten in te zetten in een
internationale, snelgroeiende organisatie? Welkom bij Reinaerdt! Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op
zoek naar een fanatieke, klantvriendelijke calculator/commercieel medewerker ter versterking van onze afdeling
Verkoop Nederland.
Als calculator/commercieel medewerker binnendienst ben jij het
visitekaartje van ons bedrijf. In een team van 20 enthousiaste
collega’s ben jij verantwoordelijk voor het telefonische en
schriftelijke contact met onze (potentiële) klanten. Dat is niet
alles. Met jouw technische kennis en kunde weet jij hun wensen
en eisen te vertalen naar correcte, volledig uitgewerkte offertes,
aan de hand van beschikbare tekeningen en bestek. Dit alles in
een dynamische, informele werkomgeving met volop kansen
voor jouw carrière.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde mbo/hbo-opleiding
Relevante werkervaring in de bouwsector is een pré
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kennis van bouwtekeningen is een pré
Goede kennis van Word en Excel
Affiniteit met techniek
Klantgerichte werkhouding

Maar we vinden het vooral belangrijk dat jij plezier hebt in je
werk en je graag inzet voor de wensen van onze klanten en de
kwaliteit van onze organisatie.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende, fulltime job (37,5 uur per week)
Een vast contract
Uitstekend salaris en goede arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om op flexibele tijden te werken
Opleiding- en doorgroeimogelijkheden
Een collegiale, plezierige werksfeer

Verder zijn we gestart met een investeringsplan om onze
fabriek te moderniseren. Je komt dus te werken in een bedrijf
dat volop in ontwikkeling is en snel groeit. Een organisatie
met toekomstperspectief en veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Herken jij je in de technische, klantgerichte calculator
/ commercieel medewerker die we zoeken? Solliciteer
dan vandaag nog! Stuur jouw motivatie en cv naar
personeelszaken@reinaerdt.nl t.a.v. Femke Leungen.
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met
Femke via 053 - 57 357 35.

Over Reinaerdt
Reinaerdt produceert de meest geschikte deuren voor de
gebouwen van morgen. Op twee productielocaties – in
Nederland en Duitsland – werken we aan totaaloplossingen voor
de woning- en utiliteitsbouw. Van ontwerp tot en met montage.
De kennis en kunde van onze 250 collega’s, gecombineerd met
hun sterke focus op innovatie, maken ons tot dé specialist in de
productie van prestatiedeuren. Je vindt onze deuren terug in
gebouwen als het International Crime Court, Maxima Medisch
Centrum en Ziggo Dome. Kortom: Reinaerdt staat voor deuren.

