COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (M/V)
Heb je hoogtevrees? Adem diep in. Want bij ons kun je tot grote hoogte stijgen als professional
in cyber security. Figuurlijk en letterlijk: we zitten op de 9e verdieping in Delft, met een
breathtaking view op de skyline van de Randstad.
DIT BEN JIJ
Een echte spin-in-het-web: Commerciële topper met affiniteit voor de Techniek!
DIT GA JE DOEN
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je de spin in het web voor onze commerciële
afdeling. Samen met je collega’s van de afdeling Sales en Backoffice ben je
medeverantwoordelijk voor de volledige organisatie en uitvoering van de commerciële,
logistieke en administratieve activiteiten van de afdeling verkoop. Jij bent intern de schakel
tussen sales, techniek en de administratie. Maar ook ben je extern de schakel tussen leveranciers,
de organisatie en onze klanten. De werkzaamheden welke hiertoe behoren zijn:
 Zelfstandig uitwerken en opvolgen van offertes;
 Ondersteunen van de Account Managers met name bij het uitzoeken van product
informatie ten behoeve van complexe offertes;
 Opvolgen van leads en verlengingsvoorstellen;
 Onderhouden van contacten met leveranciers en distributeurs;
 Onderhouden en uitbouwen van relaties met bestaande klanten;
 CRM systeem (Navision) up to date houden;
 Het onderhouden van kennis over bestaande en nieuwe producten.
EN DIT HEB JE OP ZAK
Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur HEAO CE. Uiteraard heb je de nodige
commerciële kennis en daarnaast affiniteit met de technische aspecten van de ICT
dienstverlening. Je bent zeer klant- en kwaliteitsgericht, creatief, initiatiefrijk en hebt oog voor
detail. Samenwerken vind je leuk maar hebt ook de capaciteit om zelfstandig problemen op te
lossen. Je werkt zeer nauwkeurig en accuraat en je hebt een hands-on mentaliteit. Verder heb je
een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
DIT ZIJN WIJ
We zijn gek op techniek en sterk in securitybeleid. We leveren security-oplossingen en trainen
onze klanten in beveiligingsbewustzijn. Alles wat we doen, doen we hands on en praktisch,
zonder dikke rapporten die in lades belanden. Collegiaal zijn vinden we zo logisch, dat gaan we
niet eens noemen. Pinewood in twee zinnen? Head in the cloud, feet on the ground. En altijd on
top of security.

EN DIT KRIJG JE VAN ONS
 Marktconform salaris.
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Pinewood Academy: persoonlijk opleidingsplan, training en één op één begeleiding.
 Maandelijkse kennissessies met collega's en pizza.
 Zicht op de Randstad en op professionele groei.
ENTHOUSIAST?
We drinken graag een kop koffie met je. Stuur je cv en motivatie naar pz@pinewood.nl. Heb je
nog vragen over ons of over de functie, mail of bel gerust met Hans Doornbosch via
pz@pinewood.nl of 015 251 36 36.

