
 

 

 

 

 

Commercieel Medewerker Binnendienst B&I 
Word jij enthousiast van het managen van offertetrajecten, het binnenhalen en verwerken van 
orders en zet jij net dat stapje extra om de klant tevreden te houden?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Jouw uitdaging 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst, Bouw & Installatie word je onderdeel van het team 
verkoopbinnendienst in Hardenberg. Jij bent de Harvey Specter van de commercieel 
medewerkers binnen onze organisatie. Samen met onze gedreven en ambitieuze Donna’s en 
Mikes werk je nauw samen. Ook bij ons rapporteer je aan Jessica, de Coördinator verkoop 

binnendienst B&I. Jouw uitdaging is om te dienen als de schakel tussen klant, 
accountmanager en de rest van de organisatie. Je verzorgt diverse 
binnendienstwerkzaamheden: Van offerteaanvraag tot orderverwerking,van ondersteuning van 
de buitendienst tot en met klantrelatiebeheer envan het opvolgen van offertes en commerciële 
kansen tot het begeleiden van projecten.  
 
In deze sleutelrol heb je veel klantcontact en kan je echt het verschil maken. Jij filtert aanvragen 
en opdrachten, geeft de juiste adviezen en denkt in oplossingen. Je werkt nauw samen met de 
collega’s binnen je rayon op de binnendienst én in de buitendienst. Zo zorgen jullie samen voor 
succesvolle samenwerkingen.  
 
Jij kan 

• Offertetrajecten managen van start tot aan het sluiten van de deal. 
• Orders aannemen en verwerken. 

• Klanten adviseren, supporten en loyaler maken. 
• Samenwerken met én ondersteunen van de buitendienst en je collega’s op de 

binnendienst. 

• Projecten begeleiden.  
 
Jij bezit 

• MBO+ of HBO werk- en denkniveau in een commerciële richting.  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Commerciële voelsprieten. 

• Het vermogen om problemen om te buigen naar uitdagingen. 

• Beheersing van MS-Office. 

• Ervaring met een ERP systeem. Ervaring met SAP en Dynamics is een pré.  

• Je herkent jezelf in de termen klantgericht, krachtige doener, creatief denker, 
doelgericht en proactief.  

• Beheersing van de Engelse taal. 
 
Jij krijgt 

• Een kans om op termijn door te groeien. 

• Een team dat altijd wel te porren is voor een vrijdagmiddagborrel (wanneer onze 
grote vriend corona niet meer aanwezig is uiteraard). 

• De mogelijkheid om gebruik te maken van onze thuiswerkregeling. 

• Een internationale werkomgeving. 

• Een tijdelijk contract van 40 uur per week, met intentie tot een vast contract na een 
jaar bij goed functioneren. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Organisatie 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het 
Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland 
B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland. 
 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn 
door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft ruim 
22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame 
oplossingen te bieden.    
 
Contact 
Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Evelien Korblet, 
Coördinator verkoop binnendienst , via 0523-288458. Zie jij jezelf als de binnendienst topper die 
ons team kan versterken? Stuur dan jouw motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com 
o.v.v. WNL – Commercieel medewerker binnendienst.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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