Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als Medewerker Commerciële Binnendienst
Werk je in de bouw en ben je toe aan de volgende stap in je carrière?
Sta je open voor een uitdagende inwerkperiode waarbij opleidingen en training on the job elkaar
afwisselen? We zoeken een Medewerker Commerciële Binnendienst. Iets voor jou? Neem dan snel
contact op.
Reynaers B.V. een topper in de bouw, is op zoek naar een Medewerker Commerciële Binnendienst.
De afdeling Verkoop Binnendienst bestaat momenteel uit vijf medewerkers. Vanwege het vertrek van
een van onze collega’s zoeken we een fulltime medewerker om ons team te versterken.
Jouw werkzaamheden;
 Je bent verantwoordelijk voor het gehele logistieke traject van bestelling tot levering;
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten op het gebied van levertijden,
voorraadartikelen en laksystemen;
 Je adviseert gevelbouwers;
 Je onderhoudt contacten met leveranciers;
 Je ondersteunt de accountmanagers in hun werkzaamheden.
Jouw profiel
Je hebt een afgeronde MBO/HBO-opleiding bij voorkeur in de commerciële of administratieve richting.
Je bent een proactieve collega die het leuk vindt om in oplossingen te denken samen met onze klanten.
Ervaring in een soortgelijke functie of in onze branche is een pré.
Wie zijn wij?
Reynaers B.V. levert aluminium profielen voor ramen, deuren, schuifsystemen, serres, vliesgevels en
zonwering. Reynaers B.V. maakt onderdeel uit van de Reynaers Groep in België. Wereldwijd behoort
het bedrijf tot de A-merken op het gebied van aluminium systemen. Vanuit Helmond ondersteunt
Reynaers B.V. architecten en gevelbouwers in heel Nederland, met een enthousiast team van ruim 100
mensen.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers. Vanzelfsprekend krijg je een
ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:
 Twee keer per week gratis fruit;
 Een Fitbit van de zaak om bewuster te bewegen;
 Bewegen onder werktijd:
o Staan, zitten op een stoel of bal of zelfs fietsen achter je bureau;
o Groepslessen Tai Chi; stress verlagend en gezondheid verhogend.
Wat bieden we jou?
Reynaers biedt een open cultuur met een enthousiast team en korte lijnen. Het pakket primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en
klantgerichtheid staan aan de basis van onze innovatieve organisatie.
Interesse?
Je sollicitatie kun je sturen aan Jenna van de Rijt, HR Manager, via mailadres
jenna.van.de.rijt@reynaers.com. De uiterste sollicitatiedatum is 1 april 2018. Heb je nog vragen over
de functie? Kijk dan op onze website www.reynaers.nl of bel met John Santegoeds, Logistiek Manager,
bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 20.
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