Oceanz zoekt een:

Junior Commercieel Medewerker Binnendienst (40 uur p/w)
Wil jij werken in de 3D printwereld? Dan hebben wij voor jou een commerciële functie in één van de meest
innovatieve technologieën van dit moment.
Functieomschrijving
Jouw hoofdtaken zijn het opstellen van offertes en het verwerken van orders. Klantcontact is een belangrijk
onderdeel van jouw werkzaamheden. Denk aan het beantwoorden van klantvragen en advies geven over de
verschillende 3D printmaterialen en nabewerkingen. Daarnaast heb je te maken met werkzaamheden als
planning en werkvoorbereiding. Je rapporteert en legt verantwoording af aan jouw hoofd verkoop
binnendienst.
Wat verwachten we van jou?
Jij bent enthousiast, klantvriendelijk en commercieel ingesteld. Je bent flexibel, hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en
voelt je thuis in een levendige, dynamische en ambitieuze organisatie. Ook heb je technische kennis en ben je
up-to-date met de nieuwste technieken en innovaties.
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau
Een commerciële opleiding heeft de voorkeur
Jij kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je redt je mondeling en schriftelijk in het Nederlands en Engels
Je hebt een hoog werktempo en een flink portie doorzettingsvermogen
Bij drukte bewaar je het overzicht en stel je de juiste prioriteiten
Je bent communicatief sterk
Ervaring en/of affiniteit met 3D printen is een pré

Over Oceanz
Oceanz is een professioneel 3D printbedrijf in Ede en al jaren bekend met de markt, branchegenoten en
professionals. Met deze opgedane kennis en concrete business cases heeft Oceanz volop ervaring opgedaan
binnen diverse branches, als de 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.
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 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.

