Medewerker Backoffice commerciële binnendienst (24-38 uur)
Commerciële Binnendienst / Lisse / 24-38 uur / vast

Ben jij die enthousiaste gemotiveerde professional die onze commerciële medewerker wordt? En
ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s van de commerciële binnendienst ben je verantwoordelijk voor het
behalen van de commerciële targets van Bedding House. Hiervoor werk je samen met alle
facetten van het bedrijf: marketing, studio, finance, inkoop, logistiek en voorraadbeheer. Als
backoffice medewerker ben je verantwoordelijk voor de relatie en de doelen voor jouw
toegewezen grote klanten (jaaromzet > 0,4 miljoen). Taken die hierbij horen zijn:
• Relatiebeheer met je klant.
• Analyseren en beheren van de verkoopvoorraad en advisering hierover naar de klant,
alsmede maken van bestelvoorstellen.
• Uitvoeren van warme sales, zodat toezeggingen (forecasts), reserveringen en (mondelinge)
afspraken omgezet worden in orders.
• Beoordelen van gegevens, verstrekken van klantprijs, product- en marktinformatie,
omzetontwikkeling en het opstellen van rapportages.
• Overleggen met klant en/of key accountmanager over leveringsmogelijkheden, bewaking
van de afspraken en afhandeling van klachten.
Wij vragen:
Deze functie is vooral geschikt voor enthousiaste personen. Je houdt van aanpakken, je bent
commercieel, gestructureerd en zeer klantgericht. Klantgerichtheid en commerciële drive gaan
hand-in-hand bij deze functie. Daarbij zoeken wij een persoon die aan het volgende profiel
voldoet:
• HBO werk- en denkniveau in een commerciële richting.
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie is essentieel.
• Je hebt een goed gevoel voor de juiste omgang met de klant en haar wensen.
• Je bent stressbestendig en ondernemend.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur ook de Duitse taal.
• Goede beheersing van Microsoft Office en ERP systemen, zoals SAP.
De organisatie
Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Wij voeren daarbij bekende eigen
merken als Kaat en Kardol en licentiemerken als Auping, Oilily, Rivièra Maison en vtwonen. Bedding
House profileert zich in de B2B-markt, in binnen- en buitenland en wilt voor haar klanten een
totaalleverancier zijn op het gebied van slaaptextiel. Bedding House is een familiebedrijf dat al 40
jaar actief is in de slaapbranche.

Bij ons heerst een fijne werksfeer; collegialiteit en het samenwerken met de verschillende afdelingen
van het bedrijf zijn essentieel en zeer gewaardeerd. Wij bieden een salaris op basis van de cao MITT
(€ 2.295,04 en € 2.861,78 o.b.v. 38 uur per week), en andere passende secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je kan hierbij denken aan flexibele werktijden en een goede
pensioenvoorziening.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan:
Afdeling P&O, e-mail: solliciteren@beddinghouse.com, Heereweg 33a, 2161 AC Lisse.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

