Commercieel medewerker
MyParcel is een jong, snelgroeiend bedrijf dat innovatieve online software ontwikkelt die het
logistieke proces voor webshops én consumenten gemakkelijker en voordeliger maakt. Ons team
zit vol creatieve ideeën die ervoor zorgen dat ons bedrijf zich snel ontwikkelt. De markt waarin wij
ons bevinden is dynamisch en volop in beweging, wij bezitten de ambitie om hier een leidende
rol in te spelen en zoeken iemand die ons daarbij kan helpen.
De functie
Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige commercieel medewerker die ons team wil komen
versterken. Jij zult via verschillende kanalen in contact treden met onze doelgroep en actief
nieuwe klanten benaderen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het relatiebeheer van een
deel van onze ruim 10.000 klanten. Ook werk je aan de opvolging van ons snelgroeiende
affiliatienetwerk.
.

Met vier andere collega’s vorm je het salesteam van ons bedrijf. Daarnaast werk je nauw samen
met de overige afdelingen om gezamenlijk een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te bereiken.
Samen met jouw collega’s in het sales team heb jij grote verantwoordelijkheid en is er veel ruimte
voor de ontwikkeling van jouw functie.
Wij bieden
Een zeer veelzijdige en afwisselende binnendienstfunctie met veel verantwoordelijkheid, in een
dynamische en informele werkomgeving. Ons team is jong, betrokken en we staan altijd open
voor nieuwe ideeën.
.

We hebben goede koffie, lekkere, verse lunches en naast hard werken houden we van
gezelligheid. Op vrijdag doen we graag een borrel. Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Reiskosten naar het werk (ook onder de 10 km) worden vergoed en ons
pand is goed bereikbaar met OV.
Profiel
Jij bent:
-

Ervaring met e-commerce en/of sales is een pré
Commerciële instelling
Communicatief vaardig: beheerst de Nederlandse taal (zowel in woord als schrift) uitstekend
HBO werk- en denkniveau
Zelfstandig en initiatiefrijk
Zeer servicegericht en klantvriendelijk
Proactief, flexibel en sociaal
Positief en enthousiast
Geïnteresseerd in en affiniteit met e-commerce

Procedure
Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd? Reageer dan direct! Reageer dan direct via het
sollicitatieformulier! https://matchq.nl/indicator/r.php?funcid=22925&verid=-3&c=e0fdbdaa4d4a
Een taal- en spellingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Sollicitaties zonder
volledige motivatie worden niet meegenomen in de procedure.
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