
COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (M/V)
Als commercieel medewerker binnendienst ben je medeverantwoordelijk voor de gestelde omzet- en marge doelstellingen alsmede het 
verbeteren van de klantcontacten. Door slim gebruik te maken van outbound marketing tijdens het klantcontact verbeter je de actie- en-
verkoopresultaten. Je voert je werkzaamheden uit vanuit ons kantoor in Heerhugowaard, waar je onderdeel bent van de afdeling Verkoop.

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werk je 
zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij de vrijdagmiddagborrel!

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, 
machines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een 
omzet bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad 
liggen. De missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt 
internationaal samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Ben jij commercieel, servicegericht ingesteld, daadkrachtig en heb je ervaring binnen een technische/commerciële binnen- of buitendienst-
functie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een:

TAKEN:
• Onderhouden van bestaande relatie met klanten
• Professionele telefonische verkoop van onze eigen merken in de 

Nederlandse en Belgische markt
• Identificeren en opstellen van klant/lid- analyses vanuit het 

Ferney Business Intelligence pakket
• Voorbereiden van offertes / project aanvragen
• Signaleren en initiëren van acties om die om te buigen naar en 

door te voeren in commerciële kansen
• After-sales (afhandeling klachten, manco’s/surplus en creditaan-

vragen)
• Assisteren bij het ontwikkelen van productpresentaties

JOUW PROFIEL:
• Je bent in bezit van een afgeronde commerciële MBO opleiding 

(niveau 4)
• Ervaring in een technisch/commerciële binnen- of buitendienst- 

functie is een must
• Ervaring met SAP is een pré
• Je bent commercieel en servicegericht ingesteld
• Je kunt planmatig werken en bent daadkrachtig
• Je bent flexibel en kunt uitstekend zelfstandig werken
• Kennis van MS Office (Excel, Word, Powerpoint)
• Communicatief sterk
• Je bent pragmatisch en werkt resultaatgericht
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,   

ondernemend, weloverwogen en meedenkend 
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Robbert de Jong, 
Manager Verkoop & Marketing, telefoonnummer 072-5765076. Je sollicitatie kun je per 
e-mail sturen aan personeelszaken@ferney.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl


