
     
 
8.30u: Jouw werkdag begint. Met een kopje koffie neem je plaats achter de verkoopbalie in de showroom. Je start de 
mail op om te ontdekken welke nieuwe offertes/bestellingen of vragen er zijn binnengekomen. De telefoon gaat: een 
bedrijf ziet op de webshop een stoel die zij willen uitproberen. Jij ziet dat deze in de showroom aanwezig is en plant 
een afspraak met hen in. Deze afspraak behandel je zelf, je laat de klant zien welke mogelijkheden er zijn en geeft 
advies over het juiste model dat bij hun wens past. Je vraagt jezelf af wat de reden is dat zij een nieuwe stoel nodig 
hebben? Je komt erachter dat zij een nieuwe medewerker gaan aannemen en je denkt met hen mee over de 
mogelijkheden voor een bureau en een ladenblok. De klant staat versteld over de mogelijkheden en is enthousiast dat 
er meegedacht wordt, ze besluiten het te kopen. Je voelt je trots, dankzij jou gaat de klant met een tevreden gevoel 
naar huis omdat zij alles meteen hebben geregeld en door jouw inzet heb je meer verkocht dan enkel de stoel waar zij 
voor kwamen.  
12.30u: tijd voor lunchpauze! Samen met alle collega’s eten we aan een grote lunchtafel. Er wordt gezellig gekletst en 
gelachen, er hangt een ontspannen sfeer.  
Dan volgt de middag: Jouw mailbox stroomt weer vol, tijd om te gaan knallen! Je gaat aan de slag om offertes en 
bestellingen te verwerken. Even een leverancier bellen, kijken of je een levertijd kunt bespoedigen. Ze kennen je al bij 
naam, maken een informeel praatje en natuurlijk gaan zij dat voor jou regelen!  
Er komt regelmatig een klant binnenlopen met wie je de showroom rondloopt. Vragen lopen uiteen, van gebruikt 
meubilair tot een nieuw in te richten kantine. Je verwerkt alle aanvragen, snel schakelen is helemaal jouw ding.   
Rond 17.00u sluit je af, de werkdag is omgevlogen!  
 
Houd je van afwisselend werk en kun jij snel schakelen? Ben jij iemand die het als een uitdaging ziet om een klant te 
voorzien van goed advies en tegelijkertijd commercieel te denken? Houd je van plannen en organiseren? Vind je het 
leuk om klanten te helpen in de showroom, maar ook een vaste werkplek te hebben op kantoor waarbij je het 
proces van offerte tot bestelling tot planning meemaakt? Dan zoeken wij jou! Samen met jouw directe collega ben jij 
de spil in het web op onze binnendienst afdeling.  
 
De functie: 
Wij zijn op zoek naar een ; 
 

Parttime Medewerker Commerciële Binnendienst (m/v) (24u per week)  
 
Je bent betrokken bij het aankoopproces van de klant van A tot Z. Je verwerkt offertes en bestellingen die via de 
webshop, mail of via jouw collega’s van de buitendienst binnenkomen. Daarnaast heb je telefonisch contact met 
klanten. Snel schakelen t.b.v. kortlopende projecten is typerend voor jouw functie. Nadat de afdeling planning de 
lopende orders heeft ingeroosterd, informeer je de klanten over onze komst. Je hebt contact met klanten en 
leveranciers om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Daarnaast help je klanten in de showroom, wanneer 
de buitendienstcollega’s op klantbezoek zijn.  
 
Jouw Profiel:  

- Je beschikt over een HBO werk- of denkniveau 
- Je hebt een professionele houding en bent flexibel 
- Je bent stressbestendig en vindt het leuk om snel te schakelen 
- Je bent een multi-tasker; je houdt van afwisseling in je werk en weet hier positief mee om te gaan 
- Je bent communicatief vaardig en klantgericht 
- Je beschikt over een commerciële instelling; je ziet verkoopsignalen en kansen 

 
Wat we bieden: 

- Een marktconform salaris 
- Een informele werksfeer 
- Vrijheid in je functie, er is ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling 
- Uitzicht op vast dienstverband 
- Doorgroeimogelijkheden 
- Werkweken bestaande uit 3 werkdagen van 8 uur (dagen in overleg)  



 
Over Officetopper  
Officetopper en Ceka Office Group Nederland BV zijn al jaren betrouwbare partners op het gebied van (turn-key) 
kantoor- en projectinrichtingen in het zuidwesten van Nederland. We zijn niet alleen dealer van een aantal mooie 
meubelmerken  maar bieden ook  een compleet  assortiment  wanden, vloerbedekking, verlichting, raamdecoratie, 
akoestische producten etc. Daarnaast is Officetopper specialist in de aan- en verkoop van gebruikt kantoormeubilair. 
 
Interesse in de vacature?  
Heb jij de passie en gedrevenheid om in deze functie te gaan werken? Stuur dan je motivatie + CV naar 
Angelique@officetopper.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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