
Uw hoofdtaken:
• Offerte’s uitbrengen en orderafwikkeling.
• U bent het aanspreekpunt voor onze klanten (per mail en telefoon).
• Ondersteuning van ons team in de buitendienst.
• Diverse andere activiteiten op het gebied van commerciële verkoop en office management.
• Intensieve samenwerking met de hoofdvestiging in Bad-Mergentheim.

Uw functievereisten:
• Meerdere jaren ervaring in een commerciële binnendienst functie is een must.
• Afgeronde technische- of commerciële opleiding met een technische basiskennis is een prè maar 

niet noodzakelijk.
• Kennis van de bevestigingstechniek is wenselijk.
• Goede kennis van MS-Office programma’s, en SAP.
• Een zekere proactieve omgang met klanten.
• Een teamspeler met een hoog eigen verantwoordelijkheidsgevoel.
• Kennis van de Duitse en Engelse taal is een must.

U kunt bij ons een spannende uitdaging verwachten in een dynamische en innovatieve groothandelson-
derneming met een leidende marktpositie. Een deel van de inwerkperiode zal op ons hoofdkantoor in 
Bad Mergentheim (Zuid Duitsland) plaats vinden. 

WORD EEN DEEL van 
ONS TEAM!  

De Würth Industrie Service GmbH & Co. KG is 
binnen de Würth Groep verantwoordelijk voor 
het beleveren van bevestigingsmaterialen / C-
delen in klant specifieke logistieke systemen. 
We beleveren onze seriematig producerende 
industrie bedrijven doormiddel van een op 
maat gemaakt Kanban systeem.

In ons dynamisch familiebedrijf hechten we veel 
waarde aan een goede teamgeest en prettige 
werksfeer. Wederzijds respect en waardering 
voor een ieders inzet staan hoog in ons 
vaandel.

Het loont zich zeker om onze firma en de men-
sen die er werken te leren kennen.

VERKOOPMEDEWERKER BINNENDIENST (m/v/d) 
Voor ons internationaal key account management team 
In ‘s-Hertogenbosch

Sollicitatieprocedure:
Wanneer u interesse heeft in deze uitdagende functie en onderdeel wilt uitmaken van ons team, verzoeken wij u vriendelijk uw sollicitatiebrief inclusief CV te 
sturen aan:

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG • Nicole Fischbach • Industriepark Würth, Drillberg • 97980 Bad Mergentheim 
T +49 7931 91-1933 • personal@wuerth-industrie.com • www.wuerth-industrie.com


