
SPRINTIS Functieomschrijving

Wie zijn wij?
… een dynamische, groeiende, 
internationaal handelende en door 
de eigenaars geleide groothandel 
met meer dan 100 medewerkers, 
hoofdkantoor in Würzburg, Duits-
land met vestigingen in binnen- en 
buitenland.

Nog vragen?
... neem dan contact op met Paul 
Spitzen: +31 (0) 85 877 1356

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG | Ludwig-Weis-Straße 11 | 97082 Würzburg www.sprintis.nl
Ons privacybeleid voor sollicitanten (m/v/d) is te vinden op  www.sprintis.de/Datenschutzbelehrung-Bewerber/

Wanneer?
… per direct, fulltime of parttime (min. 25 ‒ 40 uur per week)

Wie wij zoeken?
Je bent klantgericht en je vindt het leuk dagelijks veel verschillende zaken aan te pakken.  
Je hebt een lach op je gezicht en een positieve instelling.
Verder beschik je ook over:
… Werkervaring in de orderverwerking of een commerciële functie
… Zelfstandige, secure en efficiënte werkwijze
… Goede communicatieve vaardigheden
… Uitstekende kennis van de Nederlandse taal en goede kennis van de Duitse taal

Wat ga je doen?
Jij bent de contactpersoon voor je klanten en ze weten dat zij met al hun vragen bij 
jou terecht kunnen.
Je bent dus verantwoordelijk voor:
… opstellen van offertes en de opvolging ervan
… orderverwerking van nieuwe en bestaande klanten in ons (Duitse) computersysteem
… beantwoorden van aanvragen via e-mail en telefoon
… onderhouden van je klantennetwerk, net dat stukje extra aandacht, service en informatie
… marketingactiviteiten zoals het vertalen van productomschrijvingen uit het Duits naar het Nederlands

Wat mag je verwachten?
Wij bieden je een vast dienstverband en een afwisselende baan voor 25 – 40 uur. 
Natuurlijk hoort er ook een salaris bij, passend bij je leeftijd en ervaring. Verder mag je een 
moderne werkplek verwachten op een goed bereikbare locatie. Maar het allerbelangrijkste: 
Naast hard werken wordt er bij ons genoeg gelachen en met elkaar plezier gemaakt.

Wil jij ons team komen versterken? 
Dan ontmoeten we je graag! Stuur je sollicitatie in het Duits of Nederlands  
naar Paul Spitzen: jobs@sprintis.nl

Locatie:   Soort dienstverband:
Wormerveer  uitzicht op vast dienstverband
Functie:   Vereist opleidingsniveau:
Professional  Afgeronde beroepsopleiding
Startdatum:  Arbeidsduur:
per direct  Fulltime functie, Parttime functie

Plaats van werkzaamheden / kantoor:
… Zaanweg 67 D
 1521 DM Wormerveer

Medewerker verkoop binnendienst (m/v/x) 
Onlineshop kantoorbenodigdheden. Regio Amsterdam
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