Medewerker Binnendienst (20-40 uur)
Voor deze functie zijn wij op zoek naar
een communicatief vaardig, flexibel en
gestructureerd persoon. Het betreft een
veelzijdige functie waarin je zelfstandig
en in teamverband, uiteenlopende
werkzaamheden uitvoert om mooie
interieurprojecten te realiseren. Samen met
de projectadviseur vorm je een team en
onderhoudt je contact met de klanten over
alle lopende zaken. Ondertussen handel je
de administratieve processen betreft orders
en offertes af. Daarnaast ben je het eerste
aanspreekpunt aan de telefoon voor onze
klanten.

Wat houdt het in?

Wat vragen wij?

Over Thereca

•

•

In ruim 100 jaar is Thereca uitgegroeid
tot een volwaardige projectinrichter met
alle aspecten in huis; advies, ontwerp,
productie en realisatie. Doormiddel van
een inspirerende leef- en werkomgeving,
prikkelt Thereca haar klanten tot creativiteit
en effectiviteit in het werk en in het leven.
Een omgeving waarin je je altijd thuis
kunt voelen, of je nu een vergadering hebt
op de zaak, een biertje wil drinken in de
sportkantine of als demente oudere een
nieuw thuis krijgt. Bij Thereca kun je voor
elk inrichtingsvraagstuk terecht!

•
•
•
•

Het maken van offertes;

 et opvragen van prijzen bij onze
H
partners en deze vertalen naar verkoopprijzen;
 et ontvangen en verwerken van de
H
opdrachten van de klant;
 et bewaken van de levertijd en
H
planning;

 lle voorkomende werkzaamheden die
A
een commerciële binnendienst met zich
mee brengt.

•
•
•

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Communicatieve vaardigheden
HBO denk-/werkniveau

Proactieve werkhouding

Wat bieden wij?
•

24-40 uur, wordt in overleg bepaald;

•

 en creatieve en inspirerende werkomE
geving;

•

•

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken?
Stuur voor 20 april je CV en motivatie naar s.vandijk@thereca.nl t.a.v. Sandra van Dijk

 rvaring met het office pakket en
E
ordersystemen

•

Een marktconform salaris;

Prachtige projecten om te realiseren;

 en gezellig team en leuke borrels in
E
het Therecafé.

Kijk voor meer informatie over
Thereca op:
www.thereca.nl

