
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 product vragen. Vanuit ons kantoor in Apeldoorn vervul jĳ de adviserende rol voor 
onze klanten en geef je support aan onze sales partners welke 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 BV gevestigd in Apeldoorn, is een zelfstandige onderneming binnen de internationaal 
opererende Häfele-groep. Häfele is met een breed productenpakket actief op het gebied van beslagtechniek 
voor meubelen, bouw, projecten en elektronische sluitsystemen. Klantgericht denken en handelen, 
deskundig advies, een slagvaardige aanpak en een collegiale open werksfeer staan bĳ- onze organisatie 
hoog in het vaandel.  Onze klanten in de meubelindustrie, interieur- en keukenbouw en de bouwwereld 
weten dit te waarderen.

Wat ga je doen:
• Je bent het centrale aanspreekpunt voor specialistische vragen.
• Je adviseert klanten en collega’s op het gebied van productvragen
• Je gebruikt je expertise om samen met je vaste buitendienst medewerker binnen je rayon klant specifieke
   offertes/orders te maken.
• Je verwerkt de ontvangen orders binnen jouw Rayon in het ERP systeem
• Je werkt samen in een team met andere specialisten.
• Jĳ hebt veel telefonisch contact met klanten mbt orders, productvragen & vervoerders
• Je bent binnen het aan jou toegewezen Rayon de spin in het web om de klanten zo goed mogelĳk te
   bedienen.

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 ĳzerwaren sector.
• 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 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 leuk om klanten te helpen en te adviseren
• Het is je passie om samen met collega's klanten verder te helpen.
• Je verdiept je graag in de klant en het productaanbod om klantspecifieke offertes uit te 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 nieuw kantoor
• Enthousiaste, gedreven en betrokken collega’s.
• Persoonlĳke ontwikkeling is een belangrĳk onderdeel binnen Häfele. Het volgen van opleidingen en 
   trainingen wordt binnen Häfele gestimuleerd.
• Personeelskorting op het assortiment van Häfele
• Fietsplan
• Een marktconform salaris.
• Uitstekende pensioenregeling
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

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 afdeling verkoop, t.a.v. mevr. M. Marseille. Voor meer informatie over Häfele 
Nederland BV kĳk op www.hafele.nl.
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