
 

 
Website E-mail Telefoon NL Fax 

www.r3b.eu info@r3b.eu 0031-(0)76-7660025 0031-(0)76-7660026 

 

 

Vacature 

Medewerker verkoop binnendienst 

 

 
R3B Safety & Rescue is een jonge dynamische organisatie die zich specialiseert in het leveren 

van training, uitrusting en ondersteuning aan de industrie en hulpdiensten. Wij onderscheiden 

ons in expertise en streven naar kwaliteit.  

Onze medewerkers zijn gedreven en beschikken over veel kennis en ervaring. Wij zien onze 

medewerkers als de kracht achter ons succes. Persoonlijke ontwikkeling staat daarom hoog 

bij ons in het vaandel.  

 

 

Functieomschrijving 

Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven en ambitieuze medewerker verkoop 

binnendienst.  

In deze functie maak je calculaties en offertes en door je proactieve houding en 

commerciële drive ben je in staat te schakelen en in oplossingen te denken. 

Je adviseert klanten over onze mogelijkheden met betrekking tot opleidingen, uitrusting of 

overige ondersteunende diensten. 

Je kent de markt, de behoeften en wensen van klanten en bent in staat van daaruit 

opdrachten te realiseren. Je weet met jouw enthousiasme en passie de klant te overtuigen 

om met jou zaken te doen. 

 

De diverse commerciële taken zorgen ervoor dat je een afwisselende baan hebt waarbij je 

te maken krijgt met diverse disciplines binnen de organisatie. 

 

Jij gaat zorgen voor een commerciële boost van de onderneming. 

Je levert een actieve bijdrage aan de professionalisering van de organisatie.  

Het is belangrijk dat je ´de kar trekt´ en initiatief neemt. Je motiveert je collega’s, samen met 

hen weet je de slag te maken naar pro activiteit in commerciële activiteiten.  

Je neemt het initiatief in diverse verbeterprojecten, zoals prijsbeleid, inrichting van de 

afdeling, automatisering en werkprocessen.  

 

 

Belangrijke werkzaamheden in de functie van medewerker verkoop binnendienst zijn: 

 

- Uitbrengen van (op de klant geschreven) offertes; 

- Onderkennen en analyseren van kansen; 

- Contact opnemen met potentiële klanten;  

- Klanten adviseren over de mogelijkheden van een product/training/dienst.  

- Bijhouden van verkoopgegevens en klantgegevens;  

- Onderhouden van contacten met (potentiële) klanten, waarbij getracht wordt een 

vertrouwensrelatie en een positief imago van het bedrijf op te bouwen;   

- Contacten organiseren tussen verkoop buitendienst en klanten; 

- Ontwikkelen en up-to-date houden van diverse sales gerelateerde documenten; 

- Leveren van input en ondersteuning aan marketing activiteiten; 

- Evalueren van eigen verkoopactiviteiten;  

- Uitvoeren van algemene kantoorwerkzaamheden, zoals verwerking van email, 

correspondenties en beantwoorden van de telefoon;     

- Rapporteren over goed en minder goed verkopende producten/diensten;  

- Klachten van klanten behandelen en eventuele problemen oplossen;   
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Wij zoeken een leuke collega die: 

 

- Een commerciële drive en minimaal 3 jaar sales ervaring heeft in onze branche; 

- Beschikt over HBO of MBO+ werk- en denkniveau en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft; 

- Kwaliteit wil leveren en een servicegerichte en ondernemende instelling heeft; 

- Flexibel, initiatiefrijk, oplossingsgericht en stressbestendig is en van aanpakken houdt; 

- Over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in 

de Nederlandse en Engelse taal beschikt; 

- Commerciële teksten kan schrijven.  

- Uitgebreide kennis heeft van Excel.  

- Affiniteit heeft met veiligheid en hulpverlening; 

- Zelfstandig, accuraat en gestructureerd werkt; 

- Initiatief neemt om de organisatie een commerciële boost te geven en collega’s 

daarin stimuleert en coacht; 

- Ervaring heeft met ERP- en administratieve systemen. Ervaring met AFAS software is 

een pré.  

- Mee wil groeien en denken met een jonge, ambitieuze en professionele organisatie; 

- Op de hoogte is en blijft van ontwikkelingen, relevante producten of sectoren en 

marktontwikkelingen door het lezen en bijhouden van o.a. vakliteratuur, 

productinformatie en andere relevante stof; 

- Woonachtig is in de nabije omgeving van Moerdijk / Zevenbergen. 

 

 

Wij bieden jou: 

 

- Een uitdagende, specialistische functie met afwisselend werk voor 40 uur in de week; 

- Een professionele, informele werkomgeving waarin medewerkers worden 

aangemoedigd zich te ontwikkelen en mee te groeien met de ambities van de 

onderneming; 

- Commerciële doorgroeimogelijkheden; 

- Een marktconform salaris; 

 

 

Interesse? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en denk je dat deze functie jou 

op het lijf is geschreven, dan ontvangen wij graag z.s.m. jouw gemotiveerde sollicitatie en 

uitgebreide CV per e-mail.  

 

Je sollicitatie stuur je uiterlijk 11-3-2016 naar L.schenk@rescue3.eu ter attentie van Lisette 

Schenk.  

Voor meer informatie over onze organisatie kun je kijken op onze websites: www.r3b.eu en 

www.rescuetools.eu 

 

Een test in Excel- en schriftelijke vaardigheden kan deel uit maken van de sollicitatie 

procedure.  

 

Van sollicitanten die in het geheel niet aan de functie-eisen voldoen, wordt de sollicitatie niet 

in behandeling genomen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 

gesteld. 
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