
YOUR PARTNER IN 3D SCANNING,
3D MEASURING & LASER ALIGNMENT

Technisch Commercieel medewerker Binnendienst 

Wat ga je doen? 
Voor klanten ben jij de contactpersoon aan de telefoon en aan de balie in de winkel. Jouw klanten 
zijn medewerkers van bedrijven die systemen en materialen kopen en huren op het gebied van 3D 
scannen, 3D meten en laser uitlijnen.


• Te woord staan en bedienen van klanten en daar waar nodig van advies voorzien;

• Eerstelijns service bieden zowel telefonisch, per email als aan de winkelbalie;

• Uitwerken van (eenvoudige) offertes voor verkoop en verhuur;

• Correct afhandelen van bestellingen;

• Beheren van de winkel- en magazijnvoorraad;

• Beheren van de verhuurvloot en bijbehorende planning;

• In ontvangst nemen en controleren van inkomende goederen;

• Zorgen voor een optimale en representatieve winkel;

• Ondersteuning van de verkoop buitendienst.


Daarnaast signaleer je ontwikkelingen bij klanten en communiceer je deze naar de collega’s van 
onze verkoop buitendienst.

Kortom; het is een commerciële en sociale functie, 40 uur per week, met veel klantcontact, 
zelfstandigheid en uitdaging.


Hoe ziet het team er uit? 
Het team is energiek, innovatief en heeft een open manier van communiceren waarbij de passie 
voor het vak en respect voor elkaar hoog op de agenda staan.

We zijn een klein bedrijf met korte lijnen, technische kennis en flexibele collega’s, waar service hoog 
in het vaandel staat. 

Wij vinden het leuk en belangrijk om “het” te regelen voor onze klanten, waarbij we juist ‘out of the 
box’ denken.
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Functie eisen 
Je bent een pro actieve en energieke collega met een gezonde dosis humor. Je vindt het leuk en 
uitdagend om klantrelaties op te bouwen.

Wat verwachten wij van jou?


• MBO/HBO werk- en denkniveau;

• Enige ervaring of affiniteit met uitlijnapparatuur of andere meetapparatuur;

• Ervaring in het werken met administratieve systemen, bij voorkeur Exact;

• Ervaring in het werken met Microsoft Office pakket;

• Goede communicatieve en contactuele vaardigheden;

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift, Engels is een pre;

• Goede organisatorische kwaliteiten;

• Trefwoorden: enthousiast, flexibel, energiek, doortastend, commercieel en resultaatgericht;

• Woonachtig in regio Ridderkerk.


Wat hebben wĳ jou te bieden? 
Medir International heeft echt iets te bieden! Wij inspireren elkaar en onze klanten met innovatieve 
oplossingen, luisteren en denken mee. En dat alles doen wij op een open manier vol energie. Dat zie 
je terug in de manier waarop wij met elkaar en onze klanten omgaan. Wij zijn een succesvol en 
modern bedrijf met een goede en informele sfeer en een sterk imago in de markt.

Naast een goed salaris bieden wij je een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden aan, 
waaronder:


• Volop mogelijkheden om te leren en te groeien; ontwikkeling staat binnen Medir International 
centraal.


• Bij wederzijdse tevredenheid volgt na 13 maanden een contract voor onbepaalde tijd;

• Aandacht voor goede werkplekken en arbeidsomstandigheden;

• Een gezellige en informele (werk-)sfeer.


Verwachte startdatum: z.s.m.

Soort dienstverband: Fulltime, bepaalde tijd.



