
 

 

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (JUNIOR, 08-1 fte) 

 

 

 

 

 

 

Ben jij op zoek naar een baan waarin je de verbindende schakel bent tussen onze klant en 
de supply chain? Als je het leuk vindt die verantwoording te dragen, zoeken we jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als junior salesmedewerker van het orderteam ben je samen met je collega’s 
verantwoordelijk voor het bedienen van onze klanten bij al hun operationele zaken. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en hebt eigen accounts in jouw beheer. Jij 
weet wat jouw klanten doen en zorgt ervoor dat dit wordt vertaald naar een accurate 
forecast en een perfect afgestemde orderstroom. Je voelt je verantwoordelijk voor jouw 
accounts en begeleidt nieuwe klantprojecten door onze organisatie. Daarbij ben je een kei 
in het samenwerken en communiceren met jouw collega’s en de klant. 
 
Wie ben jij? 

• Je hebt aantoonbaar hbo werk- en/of denkniveau; 
• Je hebt affiniteit met de techniek en commercie; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal; 
• Je kunt goed prioriteiten stellen, schakelt snel en durft beslissingen te nemen; 
• Je hebt een hoge executiekracht en gaat door totdat het werk klaar is. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een internationale organisatie met constant oog voor innovatie welke volop in 
ontwikkeling is en waar je met ons mee mag bouwen en groeien;  

• Samenwerking in een informele, no-nonsense omgeving waar open communicatie 
de boventoon voert;  

• Goede arbeidsvoorwaarden en we geven je alle vertrouwen en mogelijkheden om 
je te ontwikkelen;  

• Een kleine, grote organisatie: klein genoeg voor gezelligheid, korte lijnen en de 
mogelijkheid voor jou om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en iedereen 
te kennen. Groot genoeg om een belangrijke speler te zijn in de markt en volop 
aandacht te besteden aan innovatie en jouw persoonlijke ontwikkeling. 

 
Is na het lezen jouw interesse gewekt? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV voor 
deze vacature. Jouw sollicitatie kun je sturen naar hr@venturasystems.com ter attentie van 
Hendrik Anjema. Wil je meer weten over deze functie of wil je doorgroeien naar deze 
functie? Neem dan contact op met Teamleider Emerianna Bruin op 06 21 47 08 17. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van de 
vacature is niet nodig.  
 

 

 


