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JOUW ROL
BIJ GREENMOTION:
Er is maar 1 wereld en daar moeten we zuinig op zijn. Daarom dragen wij actief
bij om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) van de Verenigde Naties te
realiseren. Dat doen we door het ontwikkelen, produceren en distribueren van
duurzame promotionele concepten, producten en relatiegeschenken. We streven
naar de beste klantervaring die je maar kan bedenken en dat is waar jij in beeld
komt als de nieuwe medewerker Verkoop Binnendienst.
Doel
Jouw #1 doel is om onze klanten de beste klantbeleving te geven. Je bent de eerste persoon
waar onze klanten en prospects contact mee hebben, met name via de e-mail en telefoon
over allerhande vragen tot offertes, orders, logistiek, aftersales etc. Omdat je de commerciële
vaardigheden beheerst, een talent hebt in het inventariseren en creëren van behoeften,
overtuig je klanten en vertaal je hun behoeften naar concrete oplossingen.
Hiermee tover jij een glimlach op de gezichten van onze klanten.

“There's only one
earth. And there's
no spare”
Wubbo Ockels,
Astronaut

WAT GA JE
ZOAL DOEN:
•
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

adviseert klanten en voert commerciële gesprekken
vertaalt een briefing van de klant naar een “offer you can’t refuse”
werkt offertes uit en volgt deze op
weet intern en extern de juiste mensen in te schakelen
regelt de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject
verzorgt de service- en klachtenafhandeling
helpt bij de verkoop- en marketingacties

Samen met ons team zorg je voor het optimaliseren van de processen om de klantreis en
klanttevredenheid te verbeteren.

De ideale kandidaat:
MBO+ werk- en denkniveau
Ca. 1 jaar werkervaring
Je hebt commercieel inzicht en bent resultaatgericht
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ervaring met Outlook, Word en Excel
Je voelt je verbonden met onze kernwaarden;
		
Eigenzinnig (dus een beetje anders)
		
Ondernemend en innovatief
		Kritisch
		
Om blij van te worden
Je bent opgewekt, nieuwsgierig, stelt vragen en neemt initiatief
Je hebt natuurlijk affiniteit met duurzaamheid
Je woont in de omgeving van Heemstede
Dit is een voltijdbaan waardoor je blij bent om 40 uur per week op kantoor te werken
(maandag tot en met vrijdag tijdens kantoor uren). In overleg is thuiswerken mogelijk.

WAT KUNNEN
WE JE BIEDEN:
•
•
•
•
•
•

•
•

Een enthousiast team van 5 gedreven collega’s met een missie
Een creatieve en inspirerende werkomgeving waarbij je samenwerkt
met duurzame merken zoals Tony’s Chocolonely en Dopper
De mogelijkheid om Greenmotion en zijn missie te laten groeien
Een prachtig kantoor op een landgoed waar je verrast wordt door
reeën, bosuilen en hazen
Een rondje hardlopen tijdens werktijd, om je scherp en fit te houden
(Je sportoutfit krijg je van ons)
Jezelf ontwikkelen geeft energie en werkplezier. Om jouw kennis
up to date te houden, te verbreden, of om misschien iets heel nieuws te leren,
stelt Greenmotion een opleidingsbudget per jaar beschikbaar
Plezier! We werken knetterhard, maar dat doen we met heel veel lol
En natuurlijk héééél veel chocolade

Ben jij dit?
Ben je er klaar voor om samen met ons impact te maken?
Stuur je sollicitatie naar maurice@greenmotion.nl
Als jouw sollicitatie ons nieuwsgierig maakt om je beter te leren kennen dan bellen we je op
om de basis te bespreken. Daarna nodigen we je uit voor een gesprek op kantoor.

