Binnen ons team in Waalwijk zijn wij voor de Customer Service op zoek naar een enthousiaste collega
voor de functie

Commercieel Medewerker Binnendienst
Wat jij gaat doen
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!
Verder:
• Het beantwoorden van vragen van collega’s m.b.t. voorraad, levertijd en prijzen
• Het vertalen van orderbevestigingen naar bestellingen bij leveranciers
• Het verwerken, controleren en bewaken van binnenkomende bestellingen en leveringen
• De administratieve verwerking in SAP van o.a. serienummers, prijzen en productinformatie,
pakbonnen en klantgegevens
• Het regelen van de interne informatieverstrekking m.b.t. equipment projecten
• Het voorraadbeheer van magazijn en showroom
• De facturatie van orders

Wie jij bent
• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 in de richting commercieel/techniek
• Minimaal 1 jaar relevantie ervaring in de commerciële binnendienst én affiniteit met techniek
• Uitstekende kennis en ervaring met:
- geautomatiseerde gegevensverwerking
- Excel
- Kennis van Sap is een pré
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de
Duitse taal is een pré
• Je bent gedreven, creatief, leergierig en beschikt over een gezonde dosis lef en
doorzettingsvermogen
• Je hebt een resultaat- en oplossingsgerichte instelling waarbij de klant voor jou centraal staat
• Je weet als geen ander de juiste prioriteiten te stellen, je taken efficiënt te plannen en kunt snel
schakelen

Wat wij bieden
• Een fantastisch team van collega’s die je graag begeleiden
• Inwerktraject op maat
• Goed salaris met aantrekkelijke bonusregeling
• Vaste werktijden die rekening houden met een gezonde balans tussen werk-privé
• 33 vakantie- en ATV-dagen
• Diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Wie wij zijn
Arseus Dental Nederland (gevestigd in Waalwijk) is gespecialiseerd in solide 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. 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.
Reageer nu
Ben jij ambitieus en wil je jouw commerciële talenten verder ontwikkelen in deze uitdagende functie,
dan heeft het team van Arseus Dental een passende plek voor je. Solliciteer direct middels het sturen van
jouw motivatiebrief en CV naar pz@arseus-dental.nl
Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan eerst contact op met
Jacqueline Zwaan, telefoon 0416-675012 / email: jacqueline.zwaan@arseus-dental.nl

