Oceanz zoekt een:

(Junior) Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst (40 uur p/w)
Wil jij werken in de 3D printwereld? Dan hebben wij voor jou een baan in de meest innovatieve technologie
van dit moment.
Over Oceanz
Oceanz is een professioneel 3D printbedrijf en al jaren bekend met de markt, branchegenoten en professionals.
Met deze opgedane kennis en concrete business cases heeft Oceanz volop ervaring binnen diverse branches,
als de (voedingsmiddelen) Industrie, Medische wereld, Retail en Automotive. We verbreden onze kennis
continu, gaan op zoek naar noviteiten en zijn niet schuw van innovaties en ontwikkelingen. Samen met onze
klanten ontwikkelen en creëren wij 3D print-innovaties die hét verschil maken in elk productieproces.
Functieomschrijving
Jouw taken omvatten alle voorkomende binnendienst werkzaamheden. Denk hierbij aan het adviseren van
klanten, verwerken van offerte aanvragen en orders en het technisch beoordelen van 3D modellen. Jouw
werkzaamheden bestaan uit het onderhouden en uitbreiden van je eigen professionele netwerk en je gaat
actief op zoek naar nieuwe kansen in de markt. Je rapporteert en legt verantwoording af aan jouw Hoofd
Verkoop Binnendienst.
Wat verwachten we van jou?
In deze functie ga je een veelzijdige rol vervullen waarbij commercie, klantgerichtheid en techniek belangrijke
speerpunten zijn. Je bent dan ook in staat om het overzicht te bewaren en de juiste prioriteiten te stellen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
Voorkeur voor een technische of commerciële opleiding
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
Ervaring en/of affiniteit met 3D printen is een pré
Je bent klant- en service gericht
Je vindt het leuk om je te verdiepen in de markt en weet dit om te zetten in nieuwe ideeën en leads
Je bent communicatief sterk
Je bent ambitieus en je groeit graag mee met Oceanz

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Een aanstelling met uitzicht op een vast contract
Salaris naar ervaring en opleidingsniveau
Werken binnen een enthousiast en dynamisch team
Een inwerkperiode waarin je de kans krijgt om 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 soraya.borg@oceanz.eu
Heb jij nog vragen? Bel ons op 0318-769077. Voor inhoudelijke vragen over de functie vraag je naar Jeroen
Teisman, voor algemene vragen over de sollicitatieprocedure naar Soraya Borg.

