
 
 

Oceanz 3D Printing in EDE zoekt een: 

Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst (40 uur) 
 
Blink jij uit in klantvriendelijkheid, sta jij onze klanten vakkundig bij in het bestelproces én wil je 
meedenken en werken in een gezellig en ondernemend team? Kom dan NU onze binnendienst 
versterken! 
 
De 3D print wereld is nog relatief jong, maar groeit hard. Dagelijks printen we veel producten voor 
diverse organisaties, in grote en in kleine series. We moeten veel zelf uitvinden en zijn blij met 
collega’s die zelf meedenken. Als we kansen zien dan gaan we er samen voor. Snelheid en 
ondernemerschap worden gekoppeld aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Onze kenmerken? Een 
goede teamspirit, openheid, vertrouwen en respect voor elkaar.  
 
Geen werkdag is hetzelfde, maar klantcontact is de rode draad en het belangrijkste onderdeel van 
jouw werkzaamheden. Jij bent het eerste aanspreekpunt, denkt mee met de klant in het 
bestelproces en je denkt ook aan de aftersales. Je beantwoordt uiteenlopende vragen en geeft 
advies over de verschillende 3D printmaterialen en nabewerkingen.  
Je behandelt en checkt de orders die binnenkomen, maar schakelt net zo makkelijk van mail en 
telefoon naar het opstellen van een offerte. Daarnaast werk je met planningen en 
werkvoorbereiding. Je rapporteert en legt verantwoording af aan het hoofd verkoop binnendienst. 
 
Wat verwachten we van jou? 
Jij bent enthousiast, klantvriendelijk en commercieel ingesteld. Je bent flexibel en voelt je thuis in 
een dynamische en ambitieuze organisatie. Je hebt technische kennis en bent graag up-to-date van 
de nieuwste technieken en innovaties. 
 
Functie-eisen: 
• Voorkeur: een commercieel diploma (minimaal MBO)  

• Je bent stressbestendig en communicatief sterk 

• Jij kunt zelfstandig aan de slag, maar werkt ook goed in een team 

• Je redt je mondeling en schriftelijk in het Nederlands en Engels 

• Je werkt georganiseerd, planmatig en denkt oplossingsgericht  

• Je hebt een hoog werktempo en een flinke portie doorzettingsvermogen 

• Ervaring en/of affiniteit met 3D printen is een pré 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een baan met uitzicht op een vast contract 

• Salaris naar ervaring en opleidingsniveau 

• Een inwerkperiode waarin je de kans krijgt jouw kwaliteiten te laten zien en je verder te 

ontwikkelen 

• Mogelijkheid om verder te groeien binnen een professionele, ambitieuze organisatie 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar directie@oceanz.eu 
Heb jij nog vragen? Bel ons op 0318-769077. Voor inhoudelijke vragen over de functie vraag je naar 
Jeroen Teisman. www.oceanz.eu 
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