Ben je secuur, klantgericht en een teamplayer? Dan ben jij binnenkort
misschien de nieuwe Commercieel Medewerker Binnendienst van DecoLegno!
COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
32 - 40 UUR
Wat ga je doen?
Je bent onderdeel van de afdeling Binnendienst, het kloppend hart van de organisatie. De
afdeling houdt zich primair bezig met de order afhandeling en het correct en tijdig
verwerken van de orderstroom en activiteiten die voortvloeien uit aftersales. Denk aan het
communiceren met klanten, de logistiek partner, en de afdelingen inkoop en sales. Hierbij
staat het opbouwen, onderhouden en uitbouwen van klantenrelaties centraal.
Je staat klanten te woord per telefoon of in de showroom, beantwoordt e-mails, controleert
leveringen en behandelt eventuele klachten. Je werkt nauw samen met de Buitendienst om
de contacten met de klanten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Wie ben jij?
Jij vindt het een uitdaging om mee te werken aan de verdere groei van DecoLegno. Je bent
accuraat, klantgericht, daadkrachtig, een teamplayer, nieuwsgierig en stressbestendig.
Affiniteit met de wereld van interieur is mooi meegenomen.
Wat breng je mee?
• Je beschikt over minimaal MBO niveau 3 werk- en denkniveau. Je hebt bijvoorbeeld
een opleiding gevolgd in de richting van commerciële dienstverlening of aan het
Hout- en Meubileringscollege
• Je hebt circa 2-4 jaar werkervaring opgedaan in een commerciële omgeving
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je kunt goed overweg met de Microsoft Office programma’s Excel en Word
Gewenst:
• Ervaring met Exact Online
• Kennis van de Duitse en Engelse taal in woord
• Affiniteit met de wereld van interieurarchitectuur en –bouw
Wat krijg jij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en volop kansen om jezelf te
ontwikkelen. Je gaat deel uitmaken van een nieuwe afdeling bij een ambitieus, groeiend en
creatief bedrijf. Een mix van Hollandse nuchterheid en Italiaans design. Binnen het bedrijf

heerst een informele, ontspannen en betrokken cultuur. DecoLegno volgt de Hibin CAO.
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding, pensioenopbouw,
ATV-uren en geheel verzorgde lunch zijn zonder meer goed te noemen.
Wie zijn wij?
Wij zijn DecoLegno, gevestigd in Wormerveer, exclusief distributeur van de collectie
decoratief plaatmateriaal van het Italiaanse merk Cleaf. Met de Cleaf collectie bieden wij
specialisten in de bouw een passend alternatief voor het gebruik van natuurlijke materialen
in het interieur. Door gebruik te maken van hoogwaardige technologieën is het mogelijk om
decors én voelbare structuren te ontwikkelen die de beleving geven van het echte materiaal.
De designwaarde haakt in op trends en ontwikkelingen in de wereld van interieur en
architectuur. Wij bestaan inmiddels 10 jaar en groeien door! Met een team van ongeveer 20
medewerkers bouwen we verder aan ons bedrijf!
Natuurlijk heb je interesse in deze vacature!
Mail je CV en motivatie voor 16 mei 2021 naar rocco@vlottetantes.nl, t.a.v. Rocco Splinter.
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie dan kan je telefonisch contact opnemen met
Rocco Splinter op 075 - 653 11 11.
www.decolegno.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

