
HVL GAAT VERDER

VERKOOP 
BINNENDIENST 

HVL.
HVL Metaal & Techniek is een modern 
metaalbewerkingsbedrijf met een hoge 
mate van engineering en automatisering.

De weg van idee naar eindproduct ligt 
vol uitdagingen. Bij HVL zorgen we voor 
de juiste oplossingen. Hoe hoog de lat 
ook ligt, de verwachtingen zijn en hoe 
ver innovaties ook mogen gaan...
HVL gaat verder.

In de rol van medewerker verkoop binnendienst heb je een spilfunctie 
tussen productie en de (eind-)klant. De kern van deze rol is het geven 
van commercieel technisch advies, calculeren en offertes uitwerken. 
Daarnaast sta jij centraal in het organiseren en beheren van het proces 
vanaf verkoop tot aan aflevering van de order. Hierbij is het cruciaal de 
communicatie naar de klant goed te managen.

WAT GA JIJ DOEN
Draagt zorg voor de correcte en tijdige administratieve afwikkeling van de 
binnengekomen orders.

Calculeert aanvragen voor klanten en belt aangeboden offertes na.

Informeert klanten tijdig over de levertijd via orderbevestigingen.

Draagt zorg voor duidelijke en tijdige communicatie rondom vragen extern 
én intern.

Beoordeelt interne processen en verbetert waar nodig.

JIJ BENT
Commercieel gedreven en wil jezelf graag verder ontwikkelen op een commerciële 

binnendienst bij een technisch hoogstaande organisatie. Met jouw affiniteit met 

techniek houd je de lijnen met de klanten kort en schakel je communicatief snel.

JOUW PROFIEL
HBO werk- en denkniveau met 1-3 jaar relevante werkervaring.

Communicatief vaardig in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal, zowel in woord 
als geschrift.

Proactief en signaleert kansen én verbeteringen.

Bent resultaat gericht en commercieel gedreven.

Je bent een teamplayer maar ook zelfstandig.

Affiniteit met techniek is een vereiste.

Kunnen werken met het ERP pakket MKG (MetaalKennisGroep) is een pré.

Soort dienstverband: Fulltime
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VERKOOP BINNENDIENST 

INTERESSE?
Stuur je motivatie en CV naar: 
info@hvlmetaal.nl 
t.a.v. Monique Goevaerts

MEER INFORMATIE? 
Bel: 0493 - 342 152

WIL JE WETEN 
WAT WE DOEN?
www.hvlmetaal.nl

Willige Laagt 14      5757 PZ      Liessel      T. 0493 - 342 152      info@hvlmetaal.nl      www.hvlmetaal.nl




