ALLROUND VERKOOP MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Teunissen Machines en gereedschappen bv is een regionale technische groothandel voor de industrie en
kleinere bedrijven, maar ook de professionele particulier is van harte welkom.
Vanuit de vestiging Eindhoven worden vele bedrijven en afnemers voorzien van professionele producten
zoals electrische gereedschappen, Handgereedschappen, PBM artikelen, compressoren,
persluchtsystemen en verspaningsgereedschap. Kortom, nagenoeg alle gereedschappen en toebehoren
die in de industrie benodigd zijn.
Teunissen Machines en Gereedschappen heeft een groot netwerk en werkt met 8 mensen. De sfeer van
werken is informeel en no-nonsense. Het resultaat telt, maar vooral ook respect voor elkaar en een
plezierige werkomgeving.
Om een verdere groei te realiseren gaan we medio dit jaar verhuizen naar een groter bedrijfspand op
industrieterrein Kapelbeemd te Eindhoven.
Teunissen is dringend op zoek naar een gedreven:

ALLROUND VERKOOP MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Tot de werkzaamheden behoren:






Telefonisch adviseren over de aankoop van de juiste producten;
Verkoop binnendienst;
Maken en opvolgen van offertes;
Indien gewenst ondersteunen bij de balieverkoop;
administratieve afwikkeling van aangeboden reparaties van gereedschappen.

Kortom, een veelzijdige, uitdagende functie waar een grote mate van zelfstandigheid wordt vereist.
Minimale functie eisen:








MBO werk en denkniveau, verkregen door opleiding en /of ervaring;
Technisch inzicht met een sterke affiniteit met techniek;
Goede communicatieve vaardigheden;
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring met relatiebeheer is een pre;
Jezelf blijven ontwikkelen in een modern bedrijf is een voorwaarde;
Kennis van Microsoft Dynamics is een pre.

Tevens staan we ook open voor mensen die net klaar zijn met een technische opleiding of mensen die een
carrièreswitch willen maken die affiniteit hebben met elektrische machines en gereedschappen
Wij bieden een uitdagende baan in een regionaal sterk en groeiend bedrijf. Ben je woonachtig in de regio,
aarzel niet lang en reageer.
Solliciteren ?
Graag ontvangen we je CV begeleid met een motivatie naar Frank van Deursen, Directeur TMG,
frank@tmg-eindhoven.nl

