
SPRINTIS Functieomschrijving

Wie zijn wij?
… een dynamische, groeiende, 
internationaal handelende en door 
de eigenaars geleide groothandel 
met meer dan 90 medewerkers, 
hoofdkantoor in Würzburg, Duits-
land met vestigingen in binnen- en 
buitenland.

Nog vragen?
... deze beantwoordt Paul Spitzen 
u graag telefonisch op telefoon-
nummer: +31 (0) 85 877 1356

www.sprintis.nl

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG | Ludwig-Weis-Straße 11 | 97082 Würzburg

Wanneer?
… per direct, voor onbepaalde tijd, fulltime of parttime (min. 25 uur per week)

Wat wij verwachten?
… meerjarige beroepservaring in een commerciele op commercieel ondersteunende functie, bij voor 

keur in de grafische industrie. Daarnaast is een goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Franse 
taal noodzakelijk.

Wat wij bieden?
… een betrokken team met plezier op het werk
… een bij de functie passend salaris
… een interessante en afwisselende functie
… een moderne en veilige werkplek
… geregelde werktijden
… meer informatie is te vinden op www.sprintis.nl

Wat verwachten we van jou?
… een zorgvuldige, betrouwbare en zelfstandige werkwijze 
… een goede omgang met PC’s en voldoende ervaring met Microsoft Office 
… een sympathiek en vriendelijk voorkomen 
… snel van begrip en een gestructureerde werkhouding
… empathie en goede communicatievaardigheden
… met veel plezier telefonische werkzaamheden uitvoeren
… teamgericht werken en collegiaal
… bereidheid om nieuwe dingen te leren
… goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Franse taal (A2-B1 niveau of hoger)
… goede kennis van de Engelse taal is een pré
… bereid om naar het hoofdkantoor in Würzburg (Duitsland) te reizen voor een uitvoerige inwerkperiode  

van 3-4 weken

Jouw werkzaamheden bij ons?
… orderverwerking van nieuwe en bestaande klanten in het Duitse computersysteem
… verwerking van telefonische en schriftelijke aanvragen van klanten
… opstellen van offertes, de opvolging daarvan tot en met de orderverwerking
… onderhouden van de contacten, service en informeren van klanten met focus op de Franstalige 
 klanten 
… vertalen van productomschrijvingen en marketingteksten van het Duits naar het Nederlands

Hoe je solliciteert op deze functie?
… per E-Mail (PDF) met salarisvoorstelling aan: Paul Spitzen (jobs@sprintis.nl)
… Graag uw sollicitatie documenten te sturen in de Duitse of Nederlandse taal. 

De CV dient in beide talen meegestuurd te worden.

Plaats van werkzaamheden / kantoor:
… Zaanweg 67 D

NL 1521 DM  Wormerveer

Medewerker verkoop- en orderverwerking BeNeLux (m/v/x) 
Locatie: Noord-Holland, omgeving Amsterdam

http://www.sprintis.nl
http://www.sprintis.nl
mailto:jobs@sprintis.nl

