
Commercieel Product Specialist / Verkoop Binnendienst

DE FUNCTIE IN HET KORT:
Als Commercieel Product Specialist / Verkoop Binnendienst bĳ Häfele ben jĳ intern het aanspreekpunt voor 
klanten met betrekking tot productvragen. Vanuit ons kantoor in Apeldoorn vervul jĳ een adviserende rol voor 
onze klanten en geef je support aan onze Sales Partners die iedere dag op bezoek gaan bĳ onze klanten.

Häfele biedt een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een open & informele 
werksfeer binnen een team van leuke en enthousiaste collega’s.

OVER HÄFELE
Häfele Nederland B.V. is een zelfstandige onderneming binnen de Häfele-Group, een in 1923 opgericht Duits 
familiebedrĳf, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de marktleiders wereldwĳd op het gebied van meubel- en 
bouwbeslag, ledverlichting voor meubels en elektronische sluitsystemen. Vanuit Apeldoorn ondersteunen we 
onze Nederlandse klanten uit de interieurbouw, meubelindustrie, bouw- en projectenbranche met onze 
technische kennis en een enorm assortiment aan innovatieve, slimme en duurzame oplossingen. Klantgericht 
denken en handelen, goed onderbouwd advies, een slagvaardige aanpak en een collegiale, open werksfeer 
vinden we daarbĳ erg belangrĳk. 

WAT GA JE DOEN:
• Je bent het centrale aanspreekpunt voor specialistische vragen.
• Je adviseert klanten en collega’s op het gebied van productoplossingen en –toepassingen.
• Samen met je vaste buitendienstmedewerker bereid je klant specifieke offertes/orders voor.
• Je verwerkt de ontvangen orders van jouw Rayon in het ERP systeem.
• Je werkt in teamverband, samen met een tiental andere specialisten.
• Jĳ hebt veel telefonisch contact met klanten over orders, productvragen en leveringen/transport.
• Je bent intern de spin in het web van jouw Rayon en ondersteunt je klanten zo goed mogelĳk.

WAT ZOEKT HÄFELE IN EEN MEDEWERKER:
• Bĳ voorkeur beschik je over een afgeronde mbo-opleiding in een commerciële richting.
• Daarbĳ heb je enkele jaren commerciële werkervaring, bĳ voorkeur in de interieurbouw of ĳzerwarensector.
• Je kan goed het overzicht houden en werkt gestructureerd.
• Daarnaast vind je het leuk om kennis te delen en over te dragen aan klanten.
• Je hebt ruime kennis van en/of affiniteit met technische producten.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal is een pre.

WELKE EIGENSCHAPPEN VINDEN WĲ BELANGRĲK?
• Je vindt het een uitdaging om klanten op de best mogelĳke manier te helpen en te adviseren.
• Het is je passie om samen met collega’s oplossingen te vinden voor de uitdagingen van je klanten.
• Je verdiept je graag in de klant en het productaanbod om klant specifieke offertes uit te kunnen brengen.
• Je bent communicatief vaardig en klantgericht.
• Je bent leergierig, initiatiefrĳk en een echte teamplayer.

WAT BIEDT HÄFELE?
• Een leuke, informele en uitdagende werkplek in een modern en open kantoor.
• Enthousiaste, gedreven en betrokken collega’s.
• Persoonlĳke ontwikkeling is een belangrĳk onderdeel binnen Häfele. Het volgen van opleidingen en 
   trainingen wordt dan ook gestimuleerd.
• Personeelskorting op het assortiment van Häfele.
• Fietsplan.
• Een marktconform salaris.
• Uitstekende pensioenregeling.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Dienstverband: fulltime, voor bepaalde tĳd met zicht op een vast contract.

INTERESSE? 
Stuur een e-mail voorzien van je motivatie en CV naar vacature@hafele.nl. Je kunt uiteraard ook per brief
reageren. Stuur je reactie naar de afdeling verkoop binnendienst, t.a.v. Mareille Marseille. Voor meer 
informatie over Häfele Nederland BV kĳk op www.hafele.nl.

Häfele Nederland BV - Tweelingenlaan 46, 7324 AN Apeldoorn - Telefoon: 055-538 46 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


