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Commerciële Medewerker Binnendienst / Sales Support (fulltime) 
Word jij de nieuwe duizendpoot in onze sales organisatie? Door jouw overzicht, nauwkeurigheid en 
aandacht loopt elk salesproces soepel en leveren we de best mogelijke service aan onze klanten. 
 
Als Sales Support maak je onderdeel uit van onze Salesafdeling dat zich voornamelijk richt op 
internationale klanten. Je ondersteunt samen met de sales support manager het salesteam in 
commerciële taken en processen. Je bent elke dag bezig met het leveren van oplossingen voor 
situaties in het commerciële proces.  
 
Je hoofdtaak is het organiseren, controleren en uitwerken van het order- en offertetraject, 
documentbeheer, klantenservice, CRM systeem, transport en voorraadbewaking. Je behoudt het 
totaaloverzicht én de snelheid in de processen waarbij de klant altijd snel reactie krijgt en goed 
bediend wordt. Tot slot verwachten we van je dat je initiatief neemt in het continu verbeteren van 
interne processen in teamverband. Je werkt namelijk nauw samen met de salesafdeling en jij bent 
het aanspreekpunt voor de afdeling orderdesk, boekhouding en logistiek. 
 
Kortom, in je dagelijkse werk wil je de verkopers ontlasten van administratieve werkzaamheden, 
anticipeer je op mogelijke knelpunten en ben je klant- en verkoopgericht. 
 
Het takenpakket 

- Order- en offertetraject 
- Documentatiebeheer 
- Klantenservice 
- Voorraadbewaking 
- CRM systeem 
- Notuleren bij vergaderingen 
- Passieve verkoop 
- Transport 
- Ondersteuning sales support manager & verkoopafdeling 

 
Optioneel 

- Marketing (nieuwsbrieven, mailingen etc.) 
- Beurzen 
- Marktonderzoek 
- Inkoop (contact met leveranciers) 

 
Functie-eisen 

- Afgeronde commerciële opleiding op Mbo-niveau of Hbo-niveau 
- Kennis van MS-Office 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal 
- Affiniteit met verkoop 
- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de verkoop (stage of baan) 
- Kennis van Exact is een pré  
- Beheersing van een extra taal zoals Duits, Frans of Spaans is een grote pre 
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Karaktereigenschappen 

- Servicegericht en commercieel vaardig 
- Oplossingsgericht & stressbestendig 
- Accuraat & kritisch 
- Zelfstandig & proactief 
- Teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel  
- Leergierig 

 
Ons aanbod 

- Een passende salaris o.b.v. opleiding, leeftijd en ervaring 
- 25 vakantiedagen o.b.v. fulltime 
- Enthousiast en leuk team 
- Een afwisselende fulltime functie binnen een internationaal, dynamisch en groeiend bedrijf 
- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
- Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen 
- Gezamenlijke lunch 

 
AEP Marine Parts B.V. gevestigd aan de van Hennaertweg 9 te Alblasserdam, is een internationale 
handelsonderneming die de globale distributie verzorgt voor diverse maritiem gerelateerde 
vervangingsonderdelen op het gebied van navigatie en communicatie. Naast de focus op microgolf 
componenten voor scheepsradars, luchthavenradars en kustbewakingssystemen levert AEP Marine 
Parts wereldwijd een compleet pakket aan diverse producten binnen de maritieme sector. Neem ook 
even een kijkje op onze website, www.aepmarineparts.com, voor meer informatie over ons bedrijf 
en producten. 
 
 
Interesse 
Lijkt dit jouw de ideale vacature?  
Stuur dan uw motivatiebrief, CV en laat weten per wanneer je beschikbaar bent, per mail naar: 
r.storm@aepmarineparts.com of stuur een brief naar ons bedrijfsadres. 
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