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Wij zoeken…
Een energieke en pro actieve collega die geen uitdaging uit de weg gaat en zijn of haar commerciële talenten in wil zetten.  

Je legt proactief telefonisch contact met onze klanten, signaleert kansen in de markt en werkt veelvuldig samen met de  

adviseurs in de buitendienst, maar ook met de interne afdelingen (waaronder inkoop en logistiek). 

Jouw werkzaamheden zien er als volgt uit:

• Informeren en adviseren van (potentiële) klanten over de producten en diensten van Heutink

• Telefonische verkoop, zowel relatiebeheer als het plegen van acquisitie

• Opstellen en beheren van de offertes

• Plannen en behandelen van orders

• Up-to-date houden van het klantenbestand / CRM

• Geïntegreerd werken in zowel Kinderopvang als Primair Onderwijs (KO/PO) markt

Jij bent...
Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Commerciële Economie of een soortgelijke opleiding, en enige  

commerciële werkervaring. 

Daarnaast ben je:

• Proactief; je ziet intern en extern kansen en durft deze zelfstandig aan te pakken.

• Communicatief vaardig

• Stressbestendig; je kunt goed tegen hectiek en kunt snel schakelen.

• Een teamplayer; je bent gecommitteerd aan de organisatie en het team en je werkt actief samen. Je stimuleert samen- 

werking.

• Administratief vaardig; ervaring met het Office-pakket is een must en ervaring met Microsoft Dynamics AX en PerfectView  

is een pré.

Wij bieden…
Een leerzame werkomgeving, volop groeimogelijkheden, een leuk team en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Word jij onderdeel van de Heutink familie?
Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 24 december 2018 per mail naar Marieke Tonis (HR Adviseur), m.tonis@heutink.nl. 

Heb je vragen over de functie? Bel Thomas Rolefes (Hoofd Verkoop Binnendienst) op 0548-536666.

Heutink Primair Onderwijs, onderdeel van de Heutink Groep, 107 jaar gespecialiseerd in het 
ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 25 jaar. Als totaalleverancier en 
marktleider voorzien wij kinderopvangorganisaties, basisscholen, voortgezet onderwijs en wel-
zijnsorganisaties van een breed scala aan educatieve producten en diensten. Denk hierbij aan 
lesmethoden, spel- en ontwikkelingsmateriaal, meubilair en ICT-oplossingen voor het onderwijs.

Commercieel medewerker binnendienst (m/v)
38 uur per week vanuit ons hoofdkantoor te Rijssen

Wij staan voor persoonlijk contact en korte lijnen.  
Een belangrijke schakel hierin is onze commerciële binnendienst  

en voor deze afdeling zijn wij op zoek naar één fulltime


