Vacature: Commercieel Medewerker Binnendienst
GEP Water BV — Arkel (Bij Gorinchem)
Als gevolg van de continue groei die GEP de afgelopen jaren doorgemaakt heeft zijn we op zoek naar een
commercieel medewerker binnendienst met sterke affiniteit met online marketing.
"Zie jij vanuit jouw commerciële ervaring in de binnendienst commerciële kansen? Ben je communicatief
sterk, heb je ervaring met Online Marketing en til jij graag de commerciële binnendienst naar een hoger
niveau? Dan gaan we graag het gesprek met je aan!"
Fred Prins, Commercieel directeur

Functieomschrijving
Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij GEP in Arkel (bij Gorinchem) ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant en ontzorgt deze op het gebied van offertes, orders, vragen over het assortiment en
leveringen. GEP is een fabrikant van duurzame watersystemen, gericht op systemen richting de duurzame
bouw. Het is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in België, Nederland en Duitsland dat veel
waarde hecht aan betrokken medewerkers.
Heb jij veel ervaring met duurzaamheid en ben je commercieel sterk? Ben jij proactief, denk je in mogelijkheden en zie je sociale media als een uitdaging? Lees dan verder of deze baan binnen een snelgroeiend
bedrijf iets voor jou is!

Wat ga je doen als Commercieel Medewerker Binnendienst?
Je bent een teamspeler in een klein team binnen GEP dat de Nederlandse markt bedient. Dit team bestaat
uit een buitendienst medewerker, een service medewerker, een technisch adviseur en een commercieel
medewerker.
Als commercieel medewerker maak je offertes voor verschillende klanten, die bestaan uit installateurs,
aannemers, adviesbureaus, groothandels, architecten en opdrachtgevers. Je ondersteunt de buitendienst op
het gebied van productinformatie, offertes en orders.
Je weet wat er speelt in de markt en communiceert dit richting je collega’s en de klant. Je neemt in deze rol
een proactieve houding aan. Daarnaast speel je ook een belangrijke rol in de marketing communicatie.
Samen met Team GEP België en Team GEP Duitsland zorg je ook voor de juiste documentatie, newsletters,
persberichten, inhoud van de website en de sociale media.
Wat zoekt GEP in een Commercieel Medewerker Binnendienst?
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau.
Daarnaast heb je minimaal 3 jaar ervaring in de binnendient en interesse in duurzaamheid.
De Nederlandse taal beheers je in woord en geschrift. Ook beheers je de Engelse taal.
Het werken met een ERP-systeem is jou voor geen onbekend terrein.
Tot slot ben je bekent met online marketing.

Welke eigenschappen maken jou de ideale kandidaat?
Je bent commercieel sterk en denkt in kansen.
Je hebt een sterke persoonlijkheid en wil de organisatie samen met je collega’s naar een hoger niveau tillen.
Je bent een team-speler maar toch ook zelfstandig en je gaat proactief te werk.
Eerlijkheid en directe communicatie typeren jou als mens.
Je hebt een flexibele instelling als het gaat om werkzaamheden en werktijden.
Je bent gestructureerd en oplossingsgericht.
Tot slot beschik je over een gezonde portie humor.
Wat biedt GEP?
Een zeer informele werksfeer met zeer korte lijnen.
Veel ruimte voor jouw ontwikkeling, input en persoonlijkheid.
Een werkplek in een internationaal bedrijf waar samenwerking met je collega’s en klanten voorop staat.
Over GEP
GEP biedt een brede waaier aan klimaatadaptieve oplossingen voor het gebruik, bufferen, infiltreren en
vertraagd afvoeren van regenwater. Daarnaast levert GEP systemen voor afvalwater, grijswater en drinkwater zoals bijvoorbeeld breaktanks, alles voor goed decentraal watermanagement. Bovendien gaat GEP
verder waar anderen stoppen: we werken voortdurend aan nieuwe producten en systemen om een
innovatief antwoord te bieden aan de ecologische behoeftes van vandaag en morgen.
GEP is een ambachtelijk technisch bedrijf, met een open en directe communicatie, een collegiaal internationaal team, betrokken personeel, en mooie goede producten waar we trots op zijn. Om een beter beeld
te krijgen van GEP, zie www.regenwater.com
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