Bij Kalibra zijn wij op zoek naar een
Medewerker Verkoop Binnendienst M/V
Regio: Delft

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Verkoopbinnendienst is een essentieel onderdeel in het bedienen en beheren van de 2200 klanten van Kalibra.
Kalibra is een kalibratie, validatie en inspectie onderneming die met 100 technici in het veld metingen uitvoert op
locatie bij de klant. Denk aan interessante bedrijven zoals Unilever, Philips, Heineken en Universitaire
ziekenhuizen. Als verkoop binnendienst medewerker ben je het eerste aanspreek punt voor de klant op het
gebied van verkoop, diensten en prijzen. Daarnaast bedrijf je proactief sales middels een projectmatige aanpak.
Zie jij jezelf als iemand met goede commutatieve vaardigheden die commerciële kansen signaleert en energie
krijgt van een gesloten deal.
Je voornaamste werkzaamheden bestaan uit:
•
Adviseren van onze klanten over onze dienstverlening;
•
verwerken van aanvragen, door het opstellen van offertes;
•
overdracht sales orders naar de planning;
•
proactieve klantbenadering door marketing acties;
•
maken van afspraken voor onze accountmanagers.

FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste persoonlijkheid, die goed kan communiceren met onze
klanten, met een flinke dosis doorzettingsvermogen die in staat is van toegevoegde waarde te zijn voor Kalibra:
•
•
•
•

Goede communicatieve en commerciële vaardigheden;
bij voorkeur ervaring in een technische richting;
ervaring met telefonische verkoop als verkoop binnendienst medewerker is een pré;
commercieel inzicht en probleemoplossend vermogen.

WAT BIEDEN WIJ JE
Bij Kalibra bieden we je een baan met vrijheid, afwisselende werkzaamheden met volop ontwikkelings- en
opleidingsmogelijkheden, daarnaast bieden we een aantrekkelijk salaris en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden. Hierbij horen o.a. een laptop en telefoon. Maar ook een goede pensioenregeling en een
collectieve zorgverzekering. Tot slot heb je bij een dienstverband van 40 uur per week 38 vrije dagen per jaar
zodat werk en privé goed in balans zijn te houden.

BEDRIJFSINFORMATIE
Kalibra is onderdeel van ENGIE Nederland en is de specialist voor alles op het gebied van kalibratie en validatie
en houdt zich bezig met on-site kalibratie en validatie van diverse grootheden. Middels contracten met diverse
opdrachtgevers in o.a. de voedings- en genotmiddelen industrie, farmaceutische industrie en zorg, heeft Kalibra
een plaats in deze markt ingenomen.
ENGIE Nederland valt onder de ENGIE groep, met wereldwijd 150.000 medewerkers en actief binnen 70 landen.
Als groep is het onze missie om bij te dragen aan het verduurzaming van de wereld. We zijn koploper van de
energietransitie en streven er naar om klimaatverandering tegen te gaan en zorg te dragen voor verantwoord
gebruik van de beschikbare resources. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services en ENGIE Energie. Samen
voorzien we onze klanten van energie en technische oplossingen. Van B2B en B2C, van kleine tot grote klanten,
van Terneuzen tot Delfzijl.

CONTACTINFORMATIE
Vragen over deze vacature? Neem contact op met Jelle Geerts 06-10559027 of jelle.geerts@kalibra.nl.
De vacature staat open tot 15 augustus, daarna zal de eerste selectieronden plaats vinden.

