
Reparatie en Kalibratie medewerker  

Als reparatie en kalibratie medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
reparaties en kalibraties aan de laser uitlijn apparatuur van fixturlaser op onze locatie in 
Ridderkerk.  Je ontvangt en registreert de ingekomen apparatuur in ons systeem, na de 
reparatie en/of kalibratie zorg je ervoor dat de gegevens hiervan vastgelegd worden en 
het certificaat samen met de gekalibreerde apparatuur word verzonden naar de klant.

Bijkomende Werkzaamheden:
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SALES MEDEWERKER BINNENDIENST ( junior )  

WAT GA JE DOEN?

Als sales-medewerker binnendienst bent het aanspreekpunt voor zowel klanten, relaties, verkoop 
buitendienst en andere interne afdelingen. Enkele van je taken zijn telefonische acquisitie, 
afspraken vastleggen en bevestigen, afhandeling binnenkomende telefoontjes, kalibratie brieven 
verzenden en opvolgen, het verzenden van documentatie en opvolging, offertes , 
orderverwerking, opzetten en uitvoeren van mailing en bestellingen bij toeleveranciers.

Het betreft dus een zelfstandige, veelzijdige en uitdagende functie met ruimte voor 
ondernemersgeest en doorgroeimogelijkheden. Je bent samen met je andere collega 
verantwoordelijk voor het succesvol functioneren van de afdeling verkoop binnendienst, die als 
spin-in-het-web een belangrijke rol heeft voor de organisatie.

WAT VRAGEN WIJ?

We verwachten van je:

- dat je in het bezit bent van een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 4;
- dat je flexibel, proactief, ondernemend en besluitvaardig bent
- dat je uitstekende communicatieve vaardigheden hebt
- dat je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt 
- dat je een commercieel gedreven persoonlijkheid bent
- dat je in de omgeving Ridderkerk woont en dat je fulltime beschikbaar bent
- Je goede kennis van MS office hebt

ARBEIDSVOORWAARDEN

We bieden je een afwisselende sales-functie in de binnendienst waarbij je een goed salaris 
ontvangt dat afhankelijk is van je werkervaring.


