Arseus Dental Nederland is gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor tandheelkundige praktijken
welke de efficiëntie en kwaliteit verhogen en de complexiteit en kosten verminderen zodat onze klanten
zich kunnen focussen op hun patiënten. Wat ons allemaal verbindt is een mooie lach.
Arseus Dental is al meer dan 85 jaar actief in de Benelux en opereert in Nederland al ruim 27 jaar vanuit
Waalwijk. Het zeer sterke A-merken portfolio en de ambitie hebben Arseus Dental gevormd, samen met de
mensen welke een stabiele spil zijn van Arseus Dental. Relaties en betrouwbaarheid zijn een belangrijk
goed voor Arseus Dental in het verleden, maar ook in de toekomst. Zoals wij met onze klanten omgaan, zo
gaan we ook met elkaar om: enthousiast, attent, oprecht, samen en trots zijn daarbij onze kernwaarden.
Binnen ons team in Waalwijk zijn wij voor de Customer Service op zoek naar een enthousiaste collega
voor de vacature

Commercieel Medewerker Binnendienst Equipment
(fulltime)

Ben jij ambitieus en wil je jouw commerciële talenten verder ontwikkelen in
deze uitdagende functie, dan is deze vacature echt iets voor jou!
Bij de Customer Service waar jij als Commercieel Medewerker aan de slag gaat, wordt hard gewerkt en
samen gegaan voor succes. De collega’s zetten hier net dat ene stapje harder om dit succes waar te
maken. De klant, en zeker ook meedenken met de klant staan hierbij centraal. Alles op alles zetten om
de praktijken van zorg-professionals gezond te houden.
In deze functie ben je de spil in de successen van de Customer Service. Je begrijpt het commerciële
proces en je voelt feilloos aan wanneer het beslissende moment in aankomst is.
Je staat paraat om je collega’s te ondersteunen en daarmee gezamenlijk succesvol te zijn.
Uiteraard is het belang van de klant altijd het uitgangspunt, want je realiseert je dat alleen gezonde
tandartspraktijken zorgen voor gezonde monden!
De vacature Commercieel Medewerker Binnendienst Equipment bij Arseus Dental daagt je uit om:
je commercieel talent in te zetten voor de successen van de Customer Service. Het commerciële proces
heeft voor jou geen geheimen en het belang van de klant staat bij jou altijd voorop.
Zelfstandig en samen met je collega’s ondersteun je de accountmanagers, projectleiders en ben je het
aanspreekpunt voor klanten, relaties en collega’s.

Je vult je werkweek verder met het:
• beantwoorden van vragen van collega’s m.b.t. voorraad, levertijd en prijzen;
• vertalen van orderbevestigingen naar bestellingen bij leveranciers;
• verwerken, controleren en bewaken van binnenkomende bestellingen en leveringen;
• administratieve verwerking in SAP van o.a. serienummers, prijzen en productinformatie,
pakbonnen en klantgegevens;
• regelen van de interne informatieverstrekking m.b.t. equipment projecten;
• voorraadbeheer magazijn en showroom;
• facturatie van de orders.
De ideale Commercieel Medewerker voor deze vacature brengt mee:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 in de richting commercieel/techniek;
• minimaal 1 jaar ervaring als commercieel medewerker op een Binnendienst;
• affiniteit met techniek;
• uitblinkende kennis en ervaring met:
• geautomatiseerde gegevensverwerking
• Excel
• liefst ook SAP;
• uitstekende kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift en je weet je ook prima te
redden in het Engels en eventueel Duits;
• een gedreven, leergierige en creatieve persoonlijkheid, die beslissingen durft te nemen, niet
opgeeft en gaat voor succes;
• een oplossingsgerichte instelling, waarbij de klant en service aan de klant centraal staan;
• een proactieve houding, waarbij snel schakelen, zelfstandigheid en ‘niet alleen zeggen, maar ook
• doen’ erg belangrijk zijn;
• lef, concentratievermogen, positiviteit, vermogen om prioriteiten te stellen en te plannen.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jacqueline Zwaan, Operationeel Manager,
telefoon 0416-675000.
Solliciteren op deze vacature Commercieel Medewerker Equipment?
Ben je ervan overtuigd dat jij dé Commercieel Medewerker Equipment bent die de Customer Service
zoekt? En ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten!
Wij ontvangen dan graag jouw motivatiebrief en CV per e-mail (pz@arseus-dental.nl).
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

